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1 Úvod  

Ze současných sociologických studií vyplývá, ţe volný čas má a bude mít v ţivotě 

člověka, i celé společnosti významnou roli, a to zejména v oblasti rozvoje zdraví, kultivace 

a socializace. Jednou z nejvýznačnějších volnočasových aktivit je sport. Občané přisuzují 

tělesné výchově a sportu velký význam z hlediska zdravého ţivotního stylu - zachování 

a upevnění zdraví, zdravého tělesného vývoje v mládí a udrţování kondice po celý ţivot. 

Důleţitou roli připisují i relaxaci od jednostranně namáhavé práce. Nedostatek tělesné aktivity 

zvyšuje výskyt nadváhy, obezity, a četných chronických onemocnění. Velmi významným 

prvkem je preventivní charakter sportu - chrání před sociálně patologickými jevy společnosti. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat názory obyvatelstva 

Moravskoslezského kraje, zda jsou spokojeni se stávající sportovní nabídkou a případně 

navrhnout doporučení na zlepšení. 

Stěţejní části práce je vyhodnocení vlastního dotazníkové šetření. Toto šetření bude 

spočívat ve zjištění spokojenosti obyvatel s kvalitou sportovních zařízení, personálem a dále 

ve zjištění, jaké aktivity občanům chybějí. Dle zjištěných výsledků budou vysloveny návrhy 

pro oddělení mládeţe a sportu Moravskoslezského kraje, aby bylo specifikováno, na jakou 

oblast je potřeba se v budoucnu více zaměřit.  

V teoretické části je zmíněna základní charakteristika kraje, dále jsou definovány 

pojmy rekreace a volný čas. Rovněţ jsou zde stručně popsány vybrané druhy tělocvičných 

aktivit. A v neposlední řadě je zde vysvětlen sekundární výzkum, primární výzkum a SWOT 

analýza. 

V praktické části jsou nejdříve prezentována data získaná pomocí sekundárního 

výzkumu, kde je moţné získat informace o sportovních aktivitách, ať uţ organizovaných nebo 

neorganizovaných podle sportovního odvětví v Moravskoslezském kraji. Dále je zde stručný 

přehled předešlé analýzy Moravskoslezského kraje z roku 2007 a přehled podpory sportu 

a jeho financování Moravskoslezským krajem. V neposlední řadě je zde vyhodnoceno vlastní 

dotazníkové šetření. Na základě získaných dat je sestavena SWOT analýza.  
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2 Teoretický úvod do problematiky 

2.1  Charakteristika Moravskoslezského kraje 

2.1.1  Geografie Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj se nachází na severovýchodě České republiky a od Prahy je 

vzdálen přibliţně 300 km vzdušnou čarou. Na severu a východě sousedí s Polskem, 

na jihovýchodě se Slovenskou republikou. Podle krajového uspořádání České republiky 

sousedí Moravskoslezský kraj s krajem Olomouckým a na jihu s krajem Zlínským. Rozloha 

Moravskoslezského kraje je 5427 km
2
. To představuje 6,9 % území republiky a tím se řadí 

kraj na 6. místo v České republice. 

Z geografického hlediska má tento kraj velkou rozmanitost. Na západě se nachází 

pohoří Hrubý Jeseník s nejvyšší horou kraje, ale také celé Moravy – Praděd (1491 m n. m.). 

Hrubý Jeseník postupně přechází do Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Na východě se 

nachází Moravskoslezské Beskydy s nejvyšším vrcholem Lysá hora (1323 m n. m.) a u polské 

hranice leţí Slezské Beskydy. Mezi horami se rozprostírá níţinatý terén tvořený Opavskou 

níţinou, ostravskou pánví a Moravskou branou. Nejniţší bod kraje je soutok řek Olše a Odry 

(195 m n. m.). Odra pramení v Oderských vrších, vlévá se do ní řeka Opava, která odvodňuje 

Jeseníky a Opavsko. Řeka Ostravice, odvádí vodu z Moravskoslezských Beskyd, další řekou 

je Olše, která odvodňuje Těšínsko a tvoří hranici kraje s Polskem. Důleţitou řekou je také 

Morava, do které vtékají vody z části Nízkého Jeseníku kolem Rýmařova a z oblastí spadající 

pod Nový Jičín. K nejvýznamnějším vodním dílům patří: Ţermanice, Olešná, Šance, 

Morávka, Těrlicko, Kruţberk a Slezská Harta. Zdrojem pitné vody je nádrţ Šance a Morávka 

v Beskydech a nádrţ Kruţberk v Nízkém Jeseníku.  

V kraji se nachází 3 chráněné krajinné oblasti a to Beskydy, Jeseníky a Poodří. 

[18, 19] 

 

2.1.2  Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj je tvořen těmito šesti okresy: Bruntál, Frýdek – Místek, 

Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava – město. Pod tyto okresy spadá 22 správních obvodů, 

do kterých patří 299 obcí, z toho je 41 měst. Správním centrem kraje je Statutární město 

Ostrava. V kraji ţije 1 226 602 obyvatel a tím zaujímá třetí místo v počtu obyvatelstva v ČR. 

Muţů je 600 480 a ţen 626 122 (údaje k 31. 12. 2012). Okolo 60 % obyvatel kraje ţije 

ve městech nad 20 000 obyvatel, 14 % ţije v obcích od 5 000 do 19 999 obyvatel, 24 % ţije 

v obcích od 500 do 4 999 obyvatel a jen necelé 2 % ţijí v obcích do 499 obyvatel.  
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Mezi velká města nad 50 000 obyvatel patří: 

 Ostrava (k 1. 1. 2013 – 305 998 obyvatel), 

 Havířov (k 31. 12. 2012 – 73 713 obyvatel), 

 Karviná (k 1. 1. 2012 – 59 228 obyvatel), 

 Frýdek – Místek (k 1. 1. 2012 – 58 818 obyvatel), 

 Opava (k 1. 1. 2013 – 58 456 obyvatel). [18, 19, 29, 39, 42] 

 

 

Obr. 2.1.2 – Dělení Moravskoslezského kraje do okresů [46] 

 

2.1.3  Průmysl v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj je kraj průmyslový. Jiţ od roku 1763 se začalo v Ostravě těţit 

černé uhlí. V roce 1828 byla ve Vítkovicích zaloţena první huť, která byla nazývána 

Rudolfova huť, a později Vítkovické ţelezárny. V Třinci byla v roce 1839 zaloţena ţelezárna. 

Po celé 19. a 20. století se rozvíjí hornický, hutnický a strojírenský průmysl. V roce 1951 byla 

otevřena Nová Huť v Ostravě. V současné době dochází k útlumu těţkého průmyslu, a tím 

vzniká v kraji velká nezaměstnanost (přes 81 000 lidí, nejvíce v okresu Bruntál, coţ 

představuje 18 %, nejméně v okresu Frýdek – Místek, to je 9,3 %). Údaje jsou platné 

k 31. 12. 2012. V současnosti se v kraji rozvíjí ocelářský průmysl a těţké strojírenství (Ispat 

Nová Huť, a.s.; Vítkovice, a.s.), těţba uhlí a výroba koksu (OKD, a.s.), hutnický průmysl 

(Třinecké ţelezárny, a.s.), výroba dopravních prostředků (Siemens elektromotory, s. r. o.; 

Tatra, a.s.; Autopal, s. r. o – Visteon Group), průmysl chemický (Biotech Lignosulfonate 
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Handels – GmbH), průmysl farmaceutický (Adre group, s. r. o.), výroba a rozvod plynu, vody 

a elektřiny (Severomoravská energetika a.s.). [18, 19, 29, 39] 

 

2.1.4  Vzdělání, kultura a zajímavá místa v Moravskoslezském kraji 

Ţáci a studenti si v Moravskoslezském kraji mohou vybrat z velkého počtu škol. 

Mateřských škol je zde 464, základních škol 448, středních škol 147, 2 konzervatoře, 

13 vyšších odborně vzdělávacích škol a 5 vysokých škol – Ostravská univerzita v Ostravě, 

Slezská univerzita v Opavě, VŠB - Technická univerzita v Ostravě, Vysoká škola 

podnikání, a. s. v Ostravě, Vysoká škola sociálně – správní a Institut celoţivotního vzdělávání 

v Havířově. Občané mají k dispozici 415 veřejných knihoven, 61 muzeí a galérií, kde 

k nejznámějším patří: Slezské zemské muzeum v Opavě, Archeopark Chotěbuz – Podobora, 

Muzeum Novojičínska, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Technické muzeum Tatra 

Kopřivnice, Vagonářské muzeum ve Studénce, Hornické muzeum na Landeku, areál Dolních 

Vítkovic, Národně kulturní památka Důl Michal v Ostravě - Michálkovicích a Muzeum 

na zámku Bruntál. Další technickou památkou je přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně 

v Loučné nad Desnou a ruční papírna ve Velkých Losinách. (Šmehlík, 2012), [33, 38] 

V kraji je moţné navštívit také mnoho kin a divadel (Jiřího Myrona, Antonína 

Dvořáka, Petra Bezruče, Divadlo loutek, Komorní scéna Aréna), milovníci váţné hudby si 

mohou poslechnout hudebníky Janáčkovy filharmonie. Ke kulturním památkám regionu patří 

městské památkové rezervace v centru Příbora, Nového Jičína nebo Štramberku. Kraj zve 

také k návštěvě hradů a zámků, kde mezi nejznámější patří zámek v Hradci nad Moravicí, 

v Raduni, ve Fryštátě, v Kuníně, v Kravařích a ve Fulneku. Nejznámější hrady jsou Hukvaldy, 

Starý Jičín, Sovinec na Rýmařovsku a Slezskoostravský hrad. 

Relaxaci si mohou návštěvníci dopřát v lázních Darkov, v sanatoriu Klimkovice 

a lázních Karlova Studánka nebo Jeseník. V mnoha městech se nacházejí wellness centra, kde 

si návštěvník můţe odpočinout v saunách, v solných jeskyních nebo si dopřát koupelové 

a masáţní procedury. Vyhlášené centrum je v obci Čeladná. Pokud kraj navštíví rodina 

s dětmi, doporučujeme navštívit ZOO v Ostravě.  

Moravskoslezský kraj se můţe pochlubit akcemi, které se pravidelně opakují. Patří zde 

atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě – Vítkovicích, na který se v květnu sjíţdí špičky 

světové atletiky nebo hudební festival Colours of Ostrava, který se koná v červenci nebo další 

hudební festival, ale tentokrát váţné hudby a to Janáčkovy Hukvaldy. V září můţeme 

navštívit přehlídku vojenské techniky a letecké akrobacie s názvem Dny NATO  

v Ostravě - Mošnově. 
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Při návštěvě Moravskoslezského kraje nesmí návštěvník opomenout ochutnat krajové 

speciality jako je slezský bigos, oderský kapr, klobásníky a štramberské uši. (Šmehlík, 2012) 

 

2.2  Rekreace  

Pojem rekreace pochází z latinského slova creare, které znamená tvořit a předpony re, 

která znamená znovu. Celá sloţenina tak vyjadřuje obnovu nebo znovutvoření. Tvoření 

a kreativita předpokládá aktivitu, vylučuje tak jakoukoliv pasivitu. Podstata rekreace je, ţe 

člověk podléhá ve svém ţivotě různým druhům zátěţe. Ty mohou být fyzické, psychické nebo 

sociální. Aby člověk nepodlehl negativně působícím faktorům, existují mechanismy 

a procesy, které dokáţou na zátěţ vhodně reagovat. Při zátěţi dochází k narušení přirozeného 

stavu organismu, tím se spotřebovávají energetické zásoby a hromadí se škodlivé látky v těle. 

Tento stav se nazývá únavou. Existují dvě moţnosti, jak se v této situaci zachovat. 

Organismus má přirozené tendence zachovávat rovnováţný stav a zabezpečovat odstranění 

únavy pomoci biologických vědomě neřízených procesů. Jedná se o pasivní formu odpočinku, 

např. spánek. Druhou moţností je aktivní obnova potenciálu člověka. Tato moţnost vyţaduje 

aktivní přístup člověka k ţivotu. Výhodou je zkrácená doba na překonání únavy. Tato aktivita 

se nazývá rekreace. 

K charakteristickým znakům rekreace patří: 

 rekreace je vţdy činností, 

 rekreace nemá jedinou formu, rozsah aktivit je nekonečný, můţe být organizovaná 

nebo neorganizovaná, individuální nebo skupinová, 

 u rekreace má rozhodující vliv motivace, 

 rekreace se uskutečňuje pouze ve volném čase, 

 rekreace je činnost dobrovolná, která můţe být plánovaná, ale jedinci musí být vţdy 

ponechána moţnost svobodného výběru. (Fojtík, Dohnal, 2011) 

 

2.2.1  Pohybová rekreace 

Pohybová rekreace je zvláštním druhem rekreace. Lze ji definovat jako pohybovou 

činnost, jejímţ prostřednictvím dochází k regeneraci biologického, psychického i sociálního 

potenciálu člověka. Tento druh rekreace se uskutečňuje ve volném čase. Pohybová činnost je 

odlišná od pohybového stereotypu, který člověk vykonává v pracovní době. Musí být 

vykonávána po dobu, která je nutná k obnovení rovnováhy organismu, která je narušena 

pracovními nebo jinými povinnostmi. Pohybová rekreace představuje jakoukoliv fyzickou 
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a pohybovou činnost člověka, jejímţ důsledkem jsou proţitky a potřebné změny, a to 

ve fyzické, psychické nebo sociální oblasti. (Fojtík, Dohnal, 2011, Durdová, 2012) 

 

2.2.2  Tělocvičná rekreace 

Pouţívá specifické pohybové činnosti označované jako tělesná cvičení. Ty lze chápat 

jako záměrné pohybové chování, jehoţ cílem je zdokonalovat rozvoj člověka v oblasti 

fyzické, psychické a sociální. Cvičení přináší při správné aplikaci pouze kladný výsledek, 

na rozdíl od ostatních pohybových aktivit. (Fojtík, Dohnal, 2011) 

 

2.3  Volný čas a rekreace 

Čas hraje v ţivotě člověka významnou roli. Volný čas můţeme definovat jako čas, 

který zůstane, pokud z celkového denního času (24 hodin) odečteme pracovní a nutnou 

mimopracovní dobu. Tento typ definice se uvádí jako negativní. Pracovní dobou rozumíme 

čas strávený v hlavním zaměstnání, přesčasy, individuální přípravu na zaměstnání apod. 

Hlavní motivací této činnosti je získání prostředků pro ţivot. Nutná mimopracovní doba 

v sobě zahrnuje činnosti nezbytné pro prostou existenci člověka a dále činnosti, které 

nepřinášejí finanční efekt, ale nejsou ani věcí svobodného výběru. Patří zde bio - fyziologické 

potřeby (spánek, osobní hygiena, stravování apod.) a další činnosti (cesta do práce, péče 

o domácnost atd.). (Fojtík, Dohnal, 2011, Slepičková, 2005) 

K lepší specifikaci volného času lze dosáhnout konkretizací činností, které jsou jeho 

obsahem. Jejich jediným společným znakem je svobodná volba činností. Jedná se tedy 

o aktivity, které člověk dělá ze svobodné vůle. Tyto aktivity dělíme do pěti druhů:  

 pohybové, 

 manuální, 

 estetické, 

 intelektuální, 

 sociální. (Fojtík, Dohnal, 2011) 

 

2.3.1  Pohybové aktivity volného času 

Existují dva typy definic pro pohybové aktivity. První typ vymezuje pohybovou 

aktivitu jako veškerý motorický projev člověka. Druhý typ definuje pohybovou aktivitu jako 

pohyby těla produkované kosterními svaly, které vedou ke zvýšení energetického výdeje 

člověka.  
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Se změnou ţivotního stylu se mění nejen celkový čas věnovaný pohybovým aktivitám, 

ale i jejich charakter. Převaţují pohybové aktivity se zapojením lokálních svalových skupin. 

Jsou zatěţovány převáţně svaly posturální a objem svalové práce se zmenšuje. Hlavním 

ukazatelem je celkový energetický výdej při pohybové aktivitě, a to z pohledu zdravotního 

stavu jedince.  

Mezi pohybové aktivity, které mají kladný vliv na organismus, řadíme tělocvičnou 

aktivitu. Tělocvičná aktivita je tedy součet skutečně realizovaných tělesných cvičení. 

Tělocvičná aktivita je primárně zaměřena na rozvoj člověka, proto ji řadíme mezi 

nejvhodnější pohybové aktivity. Patří zde běh, jízda na kole, plavání, lyţování, hraní 

sportovních her apod. Rozdílnou skladbu tělocvičných aktivit vykazují děti, dospělí nebo 

senioři. Lišit se můţe i tělocvičná aktivita v jednotlivých regionech republiky. Oblíbenost 

jednotlivých druhů tělocvičných aktivit je dána subjektivními i objektivními potřebami 

jedince a mění se v průběhu času. Pořadí oblíbenosti tělocvičné aktivity nemusí vţdy 

korespondovat s pořadím četnosti její provozování. (Fojtík, Dohnal, 2011) 

Faktory, které ovlivňují tělocvičnou aktivitu, můţeme rozdělit do dvou základních 

skupin. Jsou to vnější faktory a vnitřní faktory jedince. Vnější faktory v sobě zahrnují, 

v jakém prostředí je tělocvičná aktivita vykonávána. Ta se můţe uskutečňovat v prostředí: 

 outdoorovém, 

 indoorovém. 

Outdoorové aktivity vyuţívají především přirozené prostředí, přesto některé aktivity 

potřebují hřiště nebo upravený areál. Jsou výrazně ovlivněny povětrnostními podmínkami. 

Počasí, zejména extrémní teplo nebo naopak chlad, déšť, sníh a mráz stěţují podmínky 

pro venkovní aktivity. Znečištěné ovzduší rovněţ omezuje pobyt ve vnějším prostředí. Reliéf 

města a jeho okolí, přístup k řekám a jezerům také ovlivňují druhy a podmínky pohybové 

aktivity. 

Indoorové aktivity jsou závislé na umělém prostředí. Jejich výhodou je stálost 

a regulovatelnost podmínek. Můţe se jednat o cvičení v bytě, nebo můţe být speciální cvičící 

místnost v obytných domech nebo sportovní areál. Mezi základní znak patří dostupnost těchto 

sportovišť. (Fojtík, Dohnal, 2011, Hodaň, 2008) 

Mezi vnitřní faktory řadíme věk. Mladší děti jsou nejaktivnější část populace, avšak 

postupně dochází k poklesu pohybových aktivit, a to vlivem vytíţenosti, lenosti, nemoci nebo 

nezájmu. Dalším faktorem je pohlaví. Výzkumné studie nejsou jednotné, zda se pohybových 

aktivit účastní více muţi nebo ţeny. Liší se ale volba činností ve volném čase. Zdraví rovněţ 

ovlivňuje pohybovou aktivitu. Pohyb a zdraví se ovlivňují navzájem. Pohyb působí pozitivně 
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na zdraví, avšak zdravotně handicapovaný člověk musí přizpůsobit svou aktivitu svému 

zdravotnímu stavu. Psychosociální oblast je další faktor ovlivňující pohybovou aktivitu. Patří 

zde sebedůvěra, sebevědomí, hodnoty, zájmy, působení rodiny, přátel, lidí v okolí a další. 

Působení práce na člověka se oproti minulosti změnilo. Dříve byla práce především fyzickou 

zátěţí, dnes se většinou jedná o zátěţ psychickou. Velké mnoţství práce je vykonáváno 

s minimálním fyzickým úsilím. Dnes dochází hlavně k přetěţování nervového systému. 

(Hodaň, 2008) 

  

2.4  Charakteristika vybraných tělocvičných aktivit 

2.4.1  Fotbal 

Fotbal vznikl z míčových her, které jsou zmiňované jiţ v dávné historii lidstva. 

O novodobém fotbalu hovoříme aţ na přelomu 18. a 19. století. První pravidla byla vytvořena 

jiţ v roce 1840. Nejstarší fotbalové sdruţení na světě je Football Association, které vzniklo 

 v roce 1863. První fotbalová soutěţ byla zahájena v roce 1871 v Anglii a odtud se pak fotbal 

šířil po celé Evropě a následně do celého světa. [40] 

Oblíbenost a krása fotbalu je hlavně v jednoduchosti hry a pravidel. Hraje se 

na travnatém hřišti o min. délce 100 m a šířce 64 m, kde se pohybují dvě muţstva o jedenácti 

hráčích (brankář a 10 spoluhráčů). Cílem hry je dostat míč do soupeřovy branky, a to 

za pomocí dovolených způsobů, které určují pravidla. Hrají se dva poločasy, kde délka 

jednoho je 45 minut. Fotbal je všeobecně povaţován za nejoblíbenější a nejrozšířenější sport 

na celém světě. (Stubbs, 2009) 

 

2.4.2  Běh, jogging 

Běhání je zcela přirozený způsob pohybu, který vyuţívali lidé po staletí k rychlému 

přesunu z jednoho místa na druhé a později jako formu sportovního vyţití a zábavy. 

Od 70. let dvacátého století došlo k masivnímu rozvoji běhání. Lidé vyuţili poznatky tzv. 

indiánského běhu, kde se střídá uběhnutí krátkého úseku s chůzí, a vymysleli název jogging. 

[30] 

Jogging můţeme v dnešní době nazvat rekreačním běháním. Tento druh běhu 

provozují lidé, kteří nejsou tolik fyzicky zdatní, a kteří si chtějí vylepšit svou dosavadní 

kondici. Rychlost běhu je velmi pomalá, proto se jogging musí provozovat delší čas, abychom 

dosáhli poţadovaného efektu. Jogging je vhodný hlavně pro začátečníky nebo lidi 

s nadváhou. [22] 
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Běhání navozuje lepší psychickou pohodu a uvolnění, ale také zlepšuje fyzickou 

kondici člověka, neboť se při tomto pohybu zapojují nejen svaly nohou, ale také paţe, záda 

i šikmé břišní svalstvo. Dá se tedy říci téměř celé tělo. [23] 

 

2.4.3  Cyklistika 

Tvar kola, který dneska známe, byl sestrojen v Anglii na přelomu 19. a 20. století. 

V současné době je jízda na kole nejenom sportovní disciplínou, ale také zdrojem zábavy 

a oblíbeným prostředkem pro rekreační sportování. Jízda je vhodná pro všechny věkové 

kategorie, doporučuje se zejména lidem s nadváhou a osobám, které rehabilitují po úraze, 

neboť na rozdíl od běhu jsou klouby dolních končetin zatěţovány mnohem méně. 

Pro bezpečnou jízdu je nutné mít kolo s povinnou výbavou a nosit ochrannou přilbu. 

Cyklistiku můţeme rozdělit na: horskou, silniční, BMX (bikros) a dráhovou. (Landa, 2004, 

Stubbs, 2009) 

 

2.4.4  Sjezdové lyžování, snowboarding, 

Sjezdové lyţování je velmi populární rekreační sport, kde se spojuje rychlost 

s technikou. I kdyţ je při sjezdovém lyţování hlavní hnací silou zemská přitaţlivost, vyţaduje 

i tento sport dobrou fyzickou kondici. Nejdůleţitější jsou nohy, trup a paţe, které slouţí 

hlavně k udrţení rovnováhy. Nejvíce namáhanou části těla jsou holeně, protoţe pomocí nich 

se lyţaři při jízdě neustále pohybují dopředu a dozadu. Lyţování rozdělujeme na: sjezdové, 

slalomové, akrobatické a jízdu v boulích. (Stubbs, 2009), [32] 

Snowboarding je dnes jiţ typický zimní sport, který uţ není jen sportem mladých lidí. 

Snowboarding vznikl v šedesátých letech 20. století v USA. Na snowboardu se stojí bokem, 

proto můţeme říci, ţe jízda připomíná surfování na vlnách nebo jízdu na skateboardu. 

Podstatou samotné jízdy je klouzání na sněhu pomocí prkna, které připomíná jednu velkou 

lyţi, ke které jsou obě nohy připevněny k prknu pomocí vázání. [26] 

 

2.4.5  Tenis 

Tenis v dnešní podobě je známý od roku 1874, kdy si hru patentoval major Walter 

Clopton Wingfield. Základní pravidla však pocházejí z francouzské hry jeu de paume (hry 

dlaně), o které existují záznamy z 12. a 13. století. Předchůdcem tenisu je tzv. královský tenis, 

který byl oblíbený v 16. a 17. století. Tenis je hra pro dva nebo čtyři hráče, kdy se hráč snaţí 

soupeři poslat raketou míč přes síť tak, aby dopadl do vymezeného prostoru a protihráč neměl 

moţnost navrácení míčku zpět. Hraje se na různých površích - trávě, antuce, betonu, asfaltu 
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pokrytém syntetickou gumou a syntetickém koberci. Pro všechny typy povrchů je jednotná 

velikost kurtu a to tato: délka 23,77 m a šířka 8,23 m (pro čtyřhru je šířka 10,97 m). (Stubbs, 

2009), [37] 

 

2.4.6  Kondiční posilování 

Kondiční posilování je jedna z forem tělesných cvičení, kdy se pomocí opakování 

cviků v různě dlouhých sériích se zátěţí nebo jen s hmotností vlastního těla zvětšuje objem 

svalových vláken. Tím se svaly zpevňují a tvarují. V kombinaci se strečinkem napomáhá 

odstraňování svalových dysbalancí. Tento typ cvičení se pouţívá při poúrazové rehabilitaci, 

při atrofii svalstva nebo v kombinaci s aerobní zátěţí jako účinný prostředek sniţování 

nadváhy. 

Při posilování se vţdy postupuje od středu těla k okrajovým částem. Při opačném 

postupu si člověk můţe způsobit zranění nebo zdeformovat postavu. Významnou postavou 

posilování je Franc Miler, který vypracoval metodické postupy zvyšování zátěţe pro mládeţ. 

[31,35] 

 

2.4.7  Volejbal 

Volejbal je oblíbenou kolektivní míčovou hrou, která pochází z USA. Slovo je 

z anglického názvu, kde volley znamená přímé odehrání míče, aniţ by se dotkl země 

a ball znamená míč. Oblíbenost je z důvodu jednoduchosti pravidel, moţnosti celoročního 

provozování, prostorové a materiálové nenáročnosti. Na obdélníkovém hřišti (9 x 18 m), které 

je rozděleno sítí (výška 1 m, horní hrana je od podlahy pro muţe 2,43 m a pro ţeny 2,24 m). 

Hrají proti sobě dvě druţstva po 6 hráčích (tři vpředu a tři vzadu), která se snaţí odehrát míč 

na soupeřovu polovinu tak, aby ho soupeř nezpracoval a míč se dotkl země. Hráči se smí 

dotknout míče maximálně třikrát a pak jej musí odehrát přes síť. Při dopadu na zem, má 

muţstvo bod. V jednom setu jich musí nasbírat 25, pak končí set. Hraje se na tři vítězné sety. 

Pokud je stav na sety nerozhodný 2 : 2 - hraje se set pátý, který končí při dosaţení 15 bodů. 

Vţdy musí být rozdíl o dva body. Kaţdý hráč má své pojmenování a od toho se odvíjí jeho 

funkce. Patří sem nahrávač, který organizuje útok  a po přihrávce nahrává druhý míč, dále zde 

patří smečař, který z místa pod sítí útočí do soupeřova pole, důleţitým hráčem je blokař, který 

se specializuje na obranu u sítě a zakládá rychlé útoky ze středu sítě, na něj navazuje 

diagonální hráč, který útočí jak z míst na síti, tak ze zadní části hřiště. Nedílnou součástí týmu 

je libero, které se specializuje na hru v poli a na přihrávku soupeřova servisu a nachází se 

na zadní straně hřiště. (Stubbs, 2009) 
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Volejbal mohou hrát lidé všech věkových i výkonnostních kategorií v různých 

úpravách: 

 pláţový volejbal se hraje na pískovém hřišti o rozměrech 16 x 8 m a na kaţdé 

straně jsou dva hráči, 

 volejbalové debly se hraje na polovinu běţného hřiště a na kaţdé straně jsou 

dva hráči, 

 smíšený volejbal tvoří nejčastěji 4 muţi a 2 ţeny a hraje se dle běţných 

pravidel, 

 minivolejbal je upravený volejbal pro děti ve věku 6 – 12 let, 

 sitting volleyball je přizpůsobený volejbal pro tělesné postiţené sportovce. [27] 

 

2.4.8  Florbal 

Florbal vznikl ve Skandinávii v 70. letech 20. století. Je podobný lednímu hokeji, ale 

nepouţívají se brusle. Hraje se na hřišti, v hale nebo tělocvičně o rozměrech 40 x 20 m 

po dobu třech třetin, kdy jedna trvá 20 minut. Na hřišti se nachází z kaţdého druţstva pět 

hráčů a brankář. Hráči mají speciální florbalové hole a lehkým dutým plastovým míčkem se 

snaţí vstřelit protivníkovi gól. Brankář hokejku nemá. Není dovolena hra tělem, výjimkou je 

kontakt ramen, proto se zde vyuţívají více technické dovednosti hráče neţ tvrdost.  

V České republice se florbal poprvé objevil v roce 1984, kdy na VŠE v Praze přijeli 

studenti z helsinské univerzity a přivezli si florbalové hokejky pro vyuţívání volného času 

v Praze. Hokejky zde zanechali a studenti VŠE zkoušeli tento sport dále rozvíjet. 

V současnosti je tento sport hodně populární a to i díky tomu, ţe v počátcích byl tento sport 

hrán ve školách, a tím se dostal do povědomí mnoha dětí, které vytvořily školní týmy 

a organizovaly se turnaje mezi školami. (Stubbs, 2009), [34] 

 

2.4.9  In - line bruslení neboli in - line skating 

John Joseph Merlin byl první osobou, o které je zmínka v souvislosti s výrobou 

dřevěných bruslí, které se pohybovaly po malých kovových kolečkách. Na konci 19. století 

byly sestrojeny kolečkové brusle, které měly dvě kolečka vpředu a dvě vzadu. Tyto brusle 

měly větší stabilitu neţ dnešní brusle. Obvyklý počet koleček u in - line bruslí jsou čtyři.  

In – line brusle pro rychlobruslení má koleček pět nebo čtyři. Kolečka mají různé velikosti, 

nejčastěji je průměr kolem 80 mm. U rychlobruslení je průměr větší. In - line brusle se dělí 

dle zaměření na hokejové, freestyle, rekreační, fitness, alpine slalomové a pro rychlobruslení. 
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Pro bruslení je důleţité přenášení váhy těla z jedné nohy na druhou, a tím se uvede 

tělo do pohybu. In - line bruslení probíhá na speciálním pevném povrchu jako je asfalt nebo 

speciální umělý povrch. In - line bruslení je velmi oblíbená rekreační aktivita převáţně 

mladých lidí, protoţe tento sport spojuje rychlost s moţností provedení mnoha akrobatických 

prvků. V Evropě jsou rozšířené in - line jízdy městy a to například v Berlíně, Londýně 

a Bratislavě. [24, 28] 

 

2.4.10 Turistika 

Jde o činnost, ve které se spojuje přirozený pohyb ve formě aktivního odpočinku 

s pobytem v přírodě. Tím je umoţněno smyslové vnímání krásy okolí. Dá se říci, ţe turistika 

má vzdělávací, výchovný a zdravotní charakter. Hodí se pro kaţdou věkovou kategorii 

i pro osoby s oslabeným zdravím. Organizovaná turistika se začala projevovat aţ v polovině. 

19. století a to především ve Velké Británii. I v Čechách se začaly organizovat první vycházky 

a výlety uzavřených společností nebo jednotlivců. Mezi první nadšence patřili K. H. Mácha 

nebo J. K. Tyl, které přitahovala romantická krása přírody, ale i památky slavných dob naší 

minulosti. Jsou zaloţeny také první spolky a organizace. Roku 1862 vzniká zásluhou 

Miroslava Tyrše tělovýchovná organizace Sokol, roku 1888 byl zaloţen Klub českých turistů, 

jehoţ prvním předsedou byl Vojtěch Náprstek. Cílem klubu bylo zpřístupnit turisticky 

zajímavá místa, a tak byly vybudovány stezky, provádělo se turistické značení cest, zřizovaly 

se chaty a noclehárny, vydávaly se turistické mapy a průvodce, pečovalo se o historické 

a přírodní památky a organizovaly se výlety, které byly vedeny školenými průvodci. 

Po vzniku prvních českých sportovních svazů začaly do KČT pronikat turistické formy těchto 

sportovních odvětví (turistika na kole, na vodě apod.). Roku 1920 byl ustanoven Klub 

československých turistů. Turistiku můţeme rozdělit do několika skupin a to podle toho, 

jakým způsobem je prováděna. Nejznámějšími druhy jsou: 

 pěší turistika – je vyuţívána jen chůze, 

 vysokohorská turistika - jde o pohyb v náročném horském terénu, 

 lyţařská turistika  - zde se při turistice vyuţívají lyţe, 

 skialpinismus – jde o pohyb na lyţích ve volném riskantním terénu, 

 vodní turistika – vyjadřuje poznání, při kterém se pouţívají lodě, například 

jachting, surfování a veslařská turistika, 

 cykloturistika – jde o turistiku provozovanou na kole, 

 mototuristika – jde o turistiku, u které se vyuţívá dopravního prostředku. [41] 



 17 

2.4.11  Plavání 

Je velmi oblíbený sport. Bazény mají většinou délku 50 m a šířku 25 m a ta je 

rozdělena na osm drah. Teplota vody bývá 26
o 

C. Pro tuto sportovní činnost je dobré mít 

dlouhé a silné nohy. Postava se vlivem vytrvalostního tréninku vytvaruje následovně: plavec 

má široká ramena a štíhlý pas a boky. Důleţité je také správné dýchání, správné drţení 

rovnováhy těla a dobrá orientace pod hladinou. Existují čtyři základní plavecké styly: kraul, 

prsa, znak a motýlek. Kraul je nejrychlejší metoda, při které se plavec nachází na břiše 

v mírně zešikmené poloze tak, aby ramena a horní část zad byly částečně nad hladinou. Hlava 

bývá rovně pod vodou, pouze při nádechu se otáčí do strany. Nohy musí být zpevněné 

a propnuté a plavec provádí kmitavý pohyb, který vychází z kyčelního kloubu. Ruce 

vykonávají střídavý pohyb kolem těla směrem k hlavě. Nejprve se do vody zaboří dlaně, 

předloktí, loket a nakonec rameno. 

Plavání mohou provádět všechny věkové kategorie i osoby s omezenou pohyblivostí 

nebo lidé s nadváhou. Pořádají se kurzy pro miminka, rodiče s dětmi, těhotné ţeny, poúrazové 

a rehabilitační. Plavání uvolňuje zatuhlé části těla, zlepšuje pohyblivost, uvolňuje psychické 

napětí a zlepšuje tělesnou kondici. (Čechovská, 2008) 

 

2.4.12 Basketbal neboli košíková 

Basketbal byl provozován na konci 19. století. Jde o týmový sport, který hraje vţdy 

pět hráčů na straně kaţdého týmu. Je to velmi rychlý sport, při kterém vyuţijeme rozhodnost, 

periferní vidění, sílu, zrychlení a koordinaci pohybu. Utkání se hraje na hřišti o velikosti 

28 x 15 m po dobu čtyř čtvrtin, které trvají 10 minut čistého času. V případě nerozhodného 

stavu se nastavuje 5 minut. Utkání začíná rozskokem na středovém kruhu, kdy rozhodčí vhodí 

míč mezi dva soupeřící hráče. Při hře se pouţívají ruce, kterými hráč můţe míč házet, 

přihrávat, odráţet, kutálet nebo driblovat v kterémkoliv směru tak, aby se dostal do soupeřova 

koše, který je upevněn ve výšce 3,05 m nad zemí. Druţstvo, které má míč, se nesmí zdrţovat 

na své polovině déle neţ 8 vteřin. Po překročení půlící čáry hřiště se útočící druţstvo nesmí 

vrátit na svou polovinu a na vstřelení koše má 24 vteřin. Hráč nesmí soupeře blokovat, strkat 

do něj, drţet ho, proráţet, nastavit mu nohu, nebo jakýmkoli způsobem mu bránit v pohybu. 

Počet udělených bodů za koš se různí a to podle vzdálenosti od koše. Obvykle jsou to dva 

body, při vzdálenosti 6,25 m od koše jsou to body tři a při trestném střílení při provinění hráče 

proti pravidlům získává druţstvo jeden bod. (Stubbs, 2009), [21] 



 18 

2.4.13 Badminton 

Patří mezi nejstarší sporty na světě, neboť první zmínky pocházejí z Číny jiţ 

ze 7. století. Jde o jeden z nejrychlejších sportů, který se hraje na dvorci pro dvouhru 

o velikosti 5,18 x 13,40 m a pro čtyřhru o velikosti 6,10 x 13,40 m. Uprostřed kurtu se 

nachází síť vysoká 1,524 m. Proti sobě stojí buď dva nebo čtyři hráči, kteří mají 

badmintonové rakety, kterými se snaţí zahrát opeřený míček přes síť na soupeřovu polovinu 

tak, aby dopadl na zem do vymezeného prostoru. Hráč získává bod, pokud se míč dotknul 

země, nebo se dostal mimo vymezený prostor nebo zasáhl síť. Vítězí ten hráč nebo hráči, kteří 

dosáhnou 21 bodů. Hraje se na dva vítězné sety. [36] 

Hráč musí mít velmi dobrý postřeh a výbornou kondici. Pro badminton je velmi 

důleţitý pohyb nohou, rychlá změna směru, výskoky, ale i hluboké výpady. Také je důleţitá 

švihová práce předloktí. Na profesionální úrovni, hráč během zápasu naběhá kolem 

6 kilometrů. Rychlost smečovaného úderu je přes 300 km/h. [20] 

 

2.4.14 Bojové sporty 

Mnoho lidí zkouší bojové sporty hlavně pro sebeobranu. Patří zde například box, 

šerm, dţudo, sumo, zápas, karate, kun - fu, kickbox a taekwondo. U většiny těchto sportů je 

potřebné kromě přesně nacvičených pohybů mít dobrou fyzickou a duševní zdatnost, správné 

dýchání a sebeovládání. Například karate je japonský druh bojového umění, kde je potřeba 

pouţívat předloktí, ruce, lokty, kolena, chodidla a v neposlední řadě hlavu. Je potřeba naučit 

se technice kopů, dýchání, úderů a vykrytí. Aby mohl být člověk v tomto sportu výborný, 

musí udrţet rovnováhu těla, které musí být samozřejmě zpevněno. Hlavním úderem je kop 

nohou a to tak, aby soupeř byl zasaţen bříškem pod palcem nohy nebo nártem. Je potřebné 

mít při kopu propnuté koleno, pak má kop větší razanci. Důleţité je neztratit oční kontakt 

z protivníka. Oděv sportovce by měl být volný, vzdušný, nejčastěji to jsou bílé kalhoty 

a halena opásaná barevným páskem, kde barva ukazuje dosaţenou úroveň karatisty. Nejvyšší 

úroveň je označena barvou černou a nejniţší barvou bílou. (Stubbs, 2009) 

 

2.4.15 Squash 

Je hra pro dva nebo čtyři hráče, kteří se nacházejí v uzavřeném prostoru, který je 

tvořen stěnami, kde alespoň zadní stěna je prosklená. Od bočních a zadní stěny se odráţí 

míček pod autovými čarami, u přední stěny je ve výšce 48 cm lišta, která se nesmí trefit, jinak 

jde o chybný úder. Míč je označen tečkou a barva tečky určuje rychlost míčku. Začíná se 

podáním a pak hráč odrazí míček na přední stranu mezi dvě čáry a odtud míč musí dopadnout 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
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do obdélníkového prostoru, který je vyznačen na podlaze a odtud pak druhý hráč musí odpálit 

tento odraţený míč na přední stranu mezi dvě vyznačené čáry. Při nezvládnutí odrazu, získává 

protihráč bod. Hraje se do 9 bodů na dva vítězné sety. Tento sport je velice rychlý a člověk 

můţe spálit aţ 1000 kalorií. (Stubbs, 2009) 

 

2.4.16 Golf 

Je to individuální sport, kde se hráči nacházejí v překrásné přírodě, ve které je 

vytvořeno, na perfektně připraveném trávníku, 9 ale nejčastěji 18 jamek (hloubka bývá 

101,6 mm a průměr je 108 mm), do kterých musí být golfový míček umístěn. Hra začíná 

v prostoru odpaliště, ze kterého je míček pomocí kovové hole odpálen směrem na první jamku 

s vyjímatelnou praporkovou tyčí, na které je napsáno číslo jamky. Prostor kolem jamky je 

nazýván green a je tvořen jemně střiţenou trávou. Pruh trávy, který vede nejkratší cestou 

od odpaliště k jamce, se nazývá fairway, tráva je zde mnohem kratší, aby mohly být rány 

přesnější. Jamky jsou obklopeny různými překáţkami, například bunkry, stromy, jezera apod. 

Golfové hřiště je sloţeno z různých počtů jamek s parem 3, 4 a 5, kde par znamená vzdálenost 

od jamky. U paru 5 je vzdálenost více neţ 475 yardů a hráč by měl zahrát tři údery na green. 

Délka hry závisí na počtu a úrovni hráčů a bývá 3 aţ 5 hodin. Hráč pouţívá skoro na kaţdý 

druh úderu jinou hůl, proto má ve výbavě aţ 14 holí. Vyhrává ten, který má nejmenší počet 

úderů na všech jamkách. (Stubbs, 2009) 

 

2.5 Výzkumné metody  

2.5.1  Sekundární výzkum  

Vyuţívá informační zdroje, které byly v minulosti shromáţděny někým jiným 

k jinému účelu, neţ je právě prováděný výzkum. U většiny problematiky často bývá dostatek 

sekundárních zdrojů, proto není dobré pouštět se do primárního výzkumu předčasně. 

Sekundární výzkum má totiţ dvě velké výhody, zdroje informací jsou k dispozici téměř 

okamţitě a náklady jsou oproti primárnímu výzkumu několikanásobně niţší. (Karlíček, 2013, 

Foret, 2012) 

 

2.5.2  Primární výzkum  

Označuje ty případy, kdy si dotyčný sbírá informace sám. Mělo by se k němu 

přistoupit tehdy, pokud jsou informace ze sekundárních zdrojů neaktuální, nepřesné, 

nespolehlivé, příliš obecné nebo pokud zcela chybí. (Karlíček, 2013, Foret, 2012) 
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Základními metodami primárního výzkumu jsou dotazování, pozorování a experiment. 

Často se ale uvedené metody kombinují. V  práci je podrobněji rozepsáno pouze dotazování, 

neboť ostatní metody nebyly vyuţity. 

Dotazování představuje nejrozšířenější a nejvyuţívanější výzkumnou metodu. Má 

několik forem: osobní, písemné, telefonické a on - line.  

Při osobním dotazování je tazatel v bezprostředním kontaktu s respondentem. Osobní 

dotazování má řadu výhod. Tazatel můţe pokládat sloţitější otázky, které můţe 

při nejasnostech vysvětlit. Tazatel navíc můţe sledovat reakce respondenta, improvizovat 

a případně doplnit další otázky. Na druhou stranu, respondenti mohou mít u některých 

citlivějších otázek před tazatelem zábrany. Některé informace mohou být navíc zkresleny 

osobou tazatele. 

U písemného dotazování chybí osoba tazatele. Nemůţe tak jiţ výsledky zkreslit 

a u citlivějších otázek se zvyšuje pravděpodobnost, ţe respondent bude odpovídat pravdivě, 

protoţe se sniţuje jeho ostych. Nevýhodou je moţnost menší návratnosti dotazníku 

a nemoţnost přímé interakce s respondentem. 

Telefonické dotazování je oproti osobnímu dotazování rychlejší a odpovědi se 

zapisují přímo do počítače, a tím se výzkum zefektivňuje. Nevýhodou je poměrně nízká 

ochota respondentů odpovídat, protoţe je hovořeno s cizí osobou a také není moţné sledovat 

reakce oslovených. 

On - line dotazování je podobné písemnému dotazování. Pro respondenty je ale 

mnohem jednodušší. Návratnost dotazníků je i proto vyšší neţ u písemného dotazování. Tato 

technika nejlevnější a nejrychlejší. (Karlíček, 2013) 

Nejrozšířenější technikou dotazování je dotazník. Ten můţe mít papírovou nebo 

elektronickou podobu. Dotazník by měl splňovat čtyři základní aspekty, které přispějí 

ke splnění poţadovaného účelu: 

 celkový vzhled dotazníku, 

 formulace otázek, 

 kategorie otázek, 

 manipulace s dotazníkem. 

 

Celkový vzhled dotazníku musí být atraktivní a přitáhnout pozornost respondenta 

na první pohled. To zahrnuje vzhled úvodní strany, barevnost a kvalita papíru. Rozsah 
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dotazníku by neměl být více neţ padesát otázek a doba vyplňování by neměla přesáhnout 

dvacet minut. (Foret, 2012, Moudrý, 2012)  

 

Při formulaci a tvoření otázek jsou nejdůleţitějšími poţadavky jednoznačnost 

a srozumitelnost. Nejdříve je vhodné vyřadit všechny faktory, které by mohly mít negativní 

efekt na respondenty (např. příliš dlouhé a komplikované otázky). Nevhodné je rovněţ uţití 

sugestivních otázek, které svou formulací předjímají, jak má respondent odpovědět. (Karlíček, 

2013, Foret, 2012) 

 

Kategorii otázek lze rozdělit do tří základních typů: otevřené, uzavřené a polozavřené. 

Otevřené otázky neobsahují ţádnou variantu odpovědi. Respondenti se mohou vyjádřit 

vlastními slovy dle svého uváţení. Výhodou těchto otázek je, ţe otázky respondenty 

podněcují k hlubšímu zamyšlení. Respondenti tak mohou tazateli prozradit něco, o čem 

nevěděl nebo o čem předtím neuvaţoval. Nevýhodou je nutnost následného zpracování 

a kategorizování. (Foret, 2012, Moudrý, 2012)  

 

Uzavřené otázky obsahují několik moţných variant odpovědí a respondenti si musí 

vybrat jednu nebo několik z nich. Jejich výhodou je rychlé a snadné vyplnění a snadné 

zpracování odpovědí. Nevýhodou můţe být, ţe se respondenti s ţádnou odpovědí neztotoţní 

a provedou jen nahodilé vyplnění. (Foret, 2012, Moudrý, 2012, Karlíček, 2013)  

 

Polouzavřené otázky představují kompromis mezi předchozími kategoriemi. Tazatel 

nabídne respondentovi určité mnoţství odpovědí, ale zároveň ponechá moţnost otevřené 

odpovědi. (Karlíček, 2013) 

Při manipulaci s dotazníkem jde hlavně o distribuci a sběr dotazníků. Nejčastějšími 

metodami je distribuce pomocí pošty (včetně e - mailu a internetu) nebo pomocí osobního 

kontaktu. (Foret, 2012) 
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2.6  SWOT analýza  

SWOT je typ strategické analýzy, která se  zaměřuje na zhodnocení vnitřních 

a vnějších faktorů, které ovlivňují úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru.  

SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: 

 strengths - silné stránky, 

 weaknesses - slabé stránky, 

 opportunities – příleţitosti, 

 threats – hrozby. (Moudrý, 2012), [43] 

 

 Silné a slabé stránky se řadí k vnitřním faktorům tzv. interní analýzy, neboť jsou to 

prvky definované vnitřními vlivy - zejména lidským kapitálem, zkušenostmi, duševním 

vlastnictvím společnosti a také jejím vybavením a kapacitami. 

Příleţitosti a hrozby jsou řazeny mezi vnější faktory nebo do tzv. externí analýzy.  

Faktory vnějšího prostředí jsou oblasti, které organizace nemůţe ovlivnit. Patří zde zejména 

oblasti politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní, ekologické.  

(Grasseová, 2012), [44] 

Při přípravě SWOT analýzy je potřeba jednoznačně určit, k čemu budou výsledky této 

analýzy pouţity, jaký je její účel. Dále provedeme rozdělení do funkčních oblastí, coţ můţe 

být organizační struktura, informační systém, personální zdroje, finance, ekonomika 

a sebehodnocení výkonnosti organizace. Následuje sestavení skupiny osob, které mají o dané 

oblasti nejlepší znalosti a zhodnotí faktory, které mají vliv na analyzované oblasti. Pak 

následuje sestavení silných stránek, slabých stránek, příleţitostí, hrozeb a následuje jejich 

vyhodnocení. (Grasseová, 2012) 
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3 Vlastní výzkumné šetření ve zvoleném regionu 

3.1 Sekundární výzkum 

Zahrnuje moţnosti sportovního vyţití v Moravskoslezském kraji a porovnání 

s analýzou na téma Analýza současného stavu tělesné výchovy a sportu v Moravskoslezském 

kraji, kterou si nechal vypracovat Moravskoslezský kraj v roce 2007. 

 

3.1.1  Organizované sportovní aktivity v kraji 

Zájemci o sportovní činnosti mohou být evidováni v různých tělovýchovných 

a sportovních spolcích. V Moravskoslezském kraji působí více neţ 2 200 takových 

sportovních organizací a klubů. Koordinačním orgánem je Všesportovní kolegium 

Moravskoslezského kraje, které se snaţí propagovat sport a zdravý ţivotní styl, oceňuje 

nejúspěšnější sportovce kraje, jedná s orgány kraje a podporuje přípravu talentovaných dětí 

a mládeţe. Pod toto kolegium spadají tyto organizace: 

 Asociace školních sportovních klubů České republiky - zaměřuje se 

na pohybovou aktivitu dětí a mládeţe mimo vyučování, ale i v rámci škol. 

Uskutečňuje mezitřídní a meziškolní soutěţe v různých sportovních odvětvích. 

Za Moravskoslezský kraj bylo v roce 2012 do této organizace zapojeno 307 klubů, 

coţ představuje 34 724 členů. Účastnilo se celkem 219 základních škol, 

81 středních škol, 4 domovy mládeţe a 3 jiné organizace. Proběhlo 309 soutěţí, 

do kterých se zapojilo 4 201 druţstev a 37 664 soutěţících, (Analýza, 2007), [45] 

 Autoklub České republiky - sdruţuje zájemce o motorismus a v kraji je 

takových občanských sdruţení 60, 

 Česká obec sokolská - nabízí program nejen všech pohybových aktivit 

v 25 druzích sportu, ale také kulturní a společenské aktivity. V kraji je 

45 jednot, které zahrnují 7 360 členů, 

 Český střelecký klub - sdruţuje sportovní střelce a příznivce střelby 

ze vzduchových, kulových, brokových, historických a sportovních zbraní. 

V kraji je 47 střeleckých klubů, 

 Klub českých turistů - organizuje turistické pochody za účelem pohybu 

v přírodě včetně poznávací funkce krajiny. Je evidováno 65 oddílů na území 

kraje, 

 Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny - snahou je podpora 

rozvoje rekreační tělesné výchovy a sportu bez ohledu na věk a postavení. 
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To je nabízeno v 153 tělovýchovných jednotách a klubech, kde se provozuje 

gymnastika, aerobik, jóga, taneční sporty, cvičení předškolních dětí, cvičení 

rodičů s dětmi apod., 

 Moravskoslezské krajské sdruţení Českého svazu tělesné výchovy -  

27. 4. 2013 bylo přejmenováno na Českou unii sportu - sdruţuje sportovní 

svazy, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. V kraji se provozuje v rámci 

těchto klubů americký fotbal (3 kluby v kraji), atletika (25), badminton (9), 

baseball (9), basketbal (42), biliard (6), box (12), cyklistika (27), extrémní 

sporty (5), florbal a fotbal (304), golf (5), minigolf (4), házená (18), 

hokejbal (23), horolezectví (39), jachting (14), jezdectví (26), jóga (9), 

judo (9), kanoistika (9), karate (13), krasobruslení (9), kulturistika (28), 

kuţelky a bowling (20), lední hokej (41), lukostřelba a kuše (2), lyţování (62), 

moderní gymnastika (4), národní házená (26), nohejbal (19), orientační 

běh (13), petángue (1), plavání (14), radiový orientační běh (3), rekreační 

sport (110), ringo a ragby (2), saně (5), silový trojboj (11), softball (6), 

sportovní gymnastika (12), squash (15), stolní tenis (79), šachy (62), šerm (3), 

tenis (71), thajský box (1), triatlon (5), veslování (2), volejbal (105), vodní 

lyţování (3), vodní motorismus (2), vzpírání (6), zápas (6), neslyšící sportovci, 

tělesně postiţení turisté, mentálně postiţení sportovci a zrakově postiţení 

sportovci, 

 Orel - sjednocuje katolické a křesťanské spolky a organizace zabývající se 

sportem, tělovýchovou, kulturními a sociálně výchovnými aktivitami, které se 

inspirují zásadami křesťanství, 

 Sdruţení sportovních svazů České republiky - eviduje 15 svazů a to těchto 

odvětví – letectví a parašutismu, motorismu, biatlonu, branně - technických 

sportů, sportovní kynologie, radistického sportu, sportovního modelářství, 

sportovního potápění, vodáctví, pobytu v přírodě, vojáků v záloze, 

vysokoškolského technického sportu a střelectví, 

 Centrum individuálních sportů Ostrava - zabývá se podporou sportovní 

přípravy mladých sportovců dorostenecké a juniorské kategorie ve věku 

od 10 do 26 let, 
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 Český svaz tělesně postiţených sportovců - snaţí se vytvořit co nejlepší 

podmínky pro sport handicapovaných občanů, kteří si mohou vybrat 

ze 14 sportovních klubů. 

V Moravskoslezském kraji má tedy zastoupení většina tradičních kolektivních sportů, 

z nichţ výrazně vyniká fotbal, volejbal, stolní tenis, tenis a lyţování. Také individuální sporty 

jsou téměř všechny zastoupeny, ale mají rozdílnou členskou základnu a rozdílné zapojení 

do výkonnostních nebo vrcholových soutěţí. (Analýza, 2007) 

 

3.1.2  Podnikatelské sportovní aktivity v kraji 

Podnikatelské sportovní aktivity jsou v převáţné míře zaměřeny na individuální 

klientelu ve formě:  

 fittness a aerobiku, 

 kondičních cvičení a masáţí, 

 specializovaných sportovních škol, sportovních zařízení (při hotelech, 

penzionech, horských chatách) a sportovních zařízení tzv. nových sportů 

(skateboard, florball, kolečkové brusle, skoky – trampolína, bungee jumping, 

atd.), 

 areálů lyţařských vleků, 

 ţivnosti - trenérství v různých druzích sportu (hokej, kopaná, volejbal, 

cyklistika, lyţování, bojová umění, tanec, atd.). Většinou se jedná 

o individuální sluţby, poskytované často souběţně s jiným zaměstnáním. 

(Analýza, 2007) 

 

3.1.3  Individuální turistické, cyklistické, běžkařské, lyžařské a snowboardové 

možnosti v oblasti Jeseníku 

V tomto kraji je mnoho příleţitostí k aktivnímu sportovnímu odpočinku, který mohou 

provozovat rodiny s dětmi, fyzicky méně zdatní jedinci, zdatní sportovci nebo lidé 

vyhledávající adrenalinový sport. Oblast Jeseníků návštěvníky okouzlí především nedotčenou 

přírodou, překrásnými horskými výhledy a čistým ovzduším. V zimním období je moţné 

navštívit více neţ 40 lyţařských středisek, kde k nejznámějším patří Karlov pod Pradědem, 

Dolní Moravice, Červenohorské sedlo, Ovčárna u Pradědu, Ramzová, Ostruţná, Petříkov, 

Branná, Kouty nad Desnou, Loučná. Samozřejmostí je kompletní servis středisek, jako je 

moţnost občerstvení, půjčení a servis sportovního vybavení od lyţí, běţek, snowboardů, bot, 
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sněţných člunů, nebo je moţnost vyuţití lyţařské nebo snowboardingové školy a u některých 

středisek si návštěvních můţe dopřát i večerní lyţování. Pro milovníky běţek jsou zde 

kvalitně připravené běţecké stopy, kde nejnavštěvovanější bývá spojnice mezi Ovčárnou 

a Červenohorským sedlem, další trasy vedou z Ramzové k Paprsku nebo z Šeráku 

na Červenohorské sedlo nebo od Petrových kamenů na Skřítek nebo z Rejvízu k Videlskému 

sedlu.  

V letním období mohou turisté zdolat hřebenovku Hrubého Jeseníku, která je zavede 

na nejvyšší vrchol Praděd, kde je vytvořena prosklená vyhlídka do okolí. Trasa vede 

v nadmořské výšce nad 1300 m n. m. Na tuto hřebenovku se mohou turisté napojit v různých 

částech a to na Červenohorském sedle, v Ramzovském sedle – zde je moţné pouţít lanovku 

na Šerák, na sedle Skřítek a v Karlově Studánce. Pro zdatnější turisty se doporučuje túra 

na Kralický Sněţník. Oblíbeným cílem jsou naučné stezky např. na Rejvízu k Velkému 

mechovému jezírku nebo v údolí Bílé Opavy pod Pradědem.  

Pro milovníky horolezectví jsou v Jeseníku vytvořené cvičné skály, které mohou 

zdolávat jak začátečníci, tak pokročilí. Jde o skály u zříceniny Rabštejn, Čertovy kameny 

u České Vsi, skály u Branné a skála Kobrštejn u Rejvízu. (Jeseníky, 2008) 

 

3.1.4  Individuální turistické, cyklistické, běžkařské, lyžařské a snowboardové 

možnosti v oblasti Beskyd 

Beskydy jsou vyhledávány kvůli přírodní kráse a moţnosti rekreačního aktivního 

odpočinku jak v létě, tak v zimě. Pro milovníky zimních sportů je připraveno mnoţství 

lyţařských vleků a dobře vybavených lyţařských středisek. Mezi nejvyhledávanější střediska 

patří Pustevny, Grúň, Bumbálka, Lysá hora, Lomná, Třeštík, Soláň, Velké Karlovice, Bílá, 

Mezivodí, Malenovice, Visalaje a Portáš – Kohútka.  

Ti, kteří si chtějí uţít běţecké lyţování, mají k dispozici trasy na hřebenech 

Vsetínských a Veřovických vrchů. Méně zdatní sportovci mohou vyuţít lanovku ve Frenštátě 

pod Radhoštěm, Ráztoce - Pustevnách a Oldřichovicích – Javorovém. Je zde vyznačeno 

mnoho naučných stezek. Velmi známá je stezka Mionší, která vede v Dolní Lomné 

okrajovými částmi tzv. pralesa Mionší.  K dalším naučným stezkám patří Čertův mlýn, 

Jahodná, Palkovické hůrky, Prameny řeky Morávky, Lysá hora, nebo Radegast. 

Velmi známou turistickou nebo cyklistickou oblastí je Bílý kříţ, coţ je oblast Zadních 

hor, z části na slovenském území. Název je podle bíle natřeného dřevěného lidového kříţe. 

Z tohoto místa je moţné vychutnat si hřebenovou pěší nebo cyklistickou túru na Visalaje 
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a na Gruň, z kterého je překrásný výhled na Malou Fatru a Západní Tatry. Přes Gruň prochází 

upravovaná 33 km dlouhá běţecká trasa.  

Dominantou Beskyd, nejen pro turisty, je Lysá hora s výškou 1323 metrů. Na vrcholu 

je postavena telekomunikační věţ a meteorologická stanice, která měří teplotu vzduchu, tlak, 

mnoţství sráţek a v zimě výšku sněhové pokrývky a stav sjezdovek. Také se zde 

nachází pamětní deska a to turistům, kteří byli popraveni a umučeni v letech 1938 - 1945. 

Při výstupu je moţné vidět kamennou mohylu Ivančena jako památku na umučené skauty 

za 2. světové války. V současnosti se na vrcholu staví nová Bezručova chata, která by měla 

být dokončena v roce 2015. (Outdoorový průvodce, 2007) 

 

3.1.5  Individuální možnosti provozování adrenalinových sportů 

v Moravskoslezském kraji 

Pro nadšence paraglidingu, parašutismu, tandemových seskoků a závěsného létaní jsou 

k dispozici prostory na Šeráku, Červené hoře, Mravenečníku, ve Frýdlantu nad Ostravicí, 

v Kunčicích pod Ondřejníkem na Skalce, na Javorovém vrchu u Třince, v Krmelíně, na letišti 

v Krnově, v Dolním Benešově a na letišti Leoše Janáčka v Ostravě. 

 V Bruntále se nachází motokárová trať, která má délku 300 metrů s mnoha zatáčkami, 

takţe si zde návštěvníci mohou vyzkoušet nejenom dosaţení maximální rychlosti, ale také 

prověřit si své technické dovednosti. Další motokárová trať je v Hlučíně, Frýdku – Místku, 

ve Frenštátu pod Radhoštěm a na letišti Leoše Janáčka v Ostravě.  

V Krnově se nachází in – line hřiště, povrch je z březové překliţky, na kterou navazují 

nájezdy z pozinkovaných plechů. Součástí plochy hřiště o rozloze 660 m
2
, jsou překáţky 

např. radiusová stěna. V Karviné jsou v hale dvě dřevěné dráhy, na kterých si kromě nadšenců 

in - line bruslí mohou zajezdit i vyznavači BMX a MTB. 

Jízdu na čtyřkolkách si vychutnáte ve Štramberku, kde jsou dva terénní okruhy. 

Sjezd na kole, koloběţce a snowboardu na kolečkách si můţeme uţít na Prostřední 

Bečvě, kde se nabízí 5 sjezdů – např. pod horou Radhošť. V areálu Sviňorky je vytvořena 

umělá trať o délce 850 metrů. Další areály jsou v Mostech u Jabkunkova a Vaňkův kopec 

u Ostravy. 

Oblíbeným místem jsou lanová centra s různým stupněm obtíţnosti. Překáţky jsou 

zavěšeny na stromech nad zemí nebo řekou. Dráha je tvořena sítí, pavučinou, ţebříky, sjezdy 

a lávkou. Takové centrum najdete v Trojanovicích - Ráztoka pod názvem Tanzanie, Karlově 

pod Pradědem – Chatová osada, Heiparku Tošovice a na Javorovém vrchu u Třince, kde se 

jedná o nejvýše poloţené lanové centrum v Beskydech. 
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Lezení po skalách si můţete uţít u Štramberku na Čertových skalách, v Ostravě –

 Výškovicích v CDU Sportu, v Heiparku Tošovice a v Mostech u Jabkunkova. Samozřejmostí 

je zapůjčení lezecké výbavy a rady školeného instruktora. 

V zimním období si lze na Prostřední Bečvě zapůjčit sněţnice a vydat se 

na několikahodinový výlet po okolí, a to i ve večerních hodinách. Na Pustevnách je moţnost 

svezení na saních, které jsou taţeny psím spřeţením. Ti, kteří si chtějí zkusit rychlou jízdu 

nebo skoky na lyţích či snowboardu, by měli navštívit Veselský kopec v Oderských vrších, 

kde probíhají kurzy snowkitingu. 

Celoročně se můţeme nechat okouzlit jízdou v bobové dráze a to v Heiparku Tošovice 

nebo v Mostech u Jablunkova, kde lze dosáhnout aţ rychlost aţ 40 km/h. 

Pokud se chceme věnovat střelbě, ve středisku Bílá, je připraveno zázemí s mnoha 

druhy terčů v různých vzdálenostech s různými typy luků. 

V letním období si můţeme uţít jízdu na vodních lyţích a to na Hlučínském jezeru 

nebo na Těrlické přehradě. Jízda je za motorovým nebo elektrickým člunem a dosaţená 

rychlost při rekreačním lyţování je do 30 km/h. 

Oblíbeným sportem je také paintball, kde si v mírně kopcovitém terénu se zákopy 

nebo zříceninami budov můţeme vyzkoušet palebné dovednosti, a to v areálech v Krmelíně, 

na Slezské Ostravě nebo v Mostech u Jablunkova. (Kraj plný adrenalinu, 2011)  

 

3.1.6  Analýzy kraje 

Moravskoslezský kraj si v roce 2007 nechal provést vlastní výzkum pomocí 

dotazníkového šetření na téma „Analýza současného stavu tělesné výchovy a sportu 

v Moravskoslezském kraji.“ Cílem této analýzy, bylo zjistit názory občanů kraje v oblastech 

zkvalitňování ţivotního stylu, propagace tělovýchovy a sportu, poptávku po sportovních 

a tělovýchovných aktivitách (vztah ke sportu), poţadavky na veřejnou správu v oblasti 

podmínek pro tělovýchovu a sport.  

Ohledně vztahu ke sportu z šetření vyplynulo, ţe 35 % respondentů sportovalo 

pravidelně, 24 % sportovalo občas, 19 % sportovalo dříve, 7 % respondentů by rádo 

sportovalo a 15 % sport nikdy nezajímal nebo se o něj zajímá jen divácky. Ve všech 

kategoriích nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v hodnocení muţů a ţen. 

Nejaktivnější byla věková skupina 15 –30 let, ve které pravidelně sportovalo 57,1 %. 

S přibývajícím věkem „aktivních sportovců“ ubývá a přibývá diváků a těch, kteří se o sport 

nezajímají. V Opavě byl pravidelně sportujících občanů největší počet (40,3 %) a nejméně 

pravidelně sportujících byl ve Frýdku -  Místku (26 %).  
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Nejčastějším důvodem pro sportování bylo zlepšení nálady, coţ uvedly všechny 

sledované kategorie ve všech okresech, kromě nejstarších respondentů. Další motivací bylo 

zlepšení či udrţení zdraví, snaha o udrţení linie a lepší kondice, kontakt s přáteli a radost 

z pohybu. Ţeny, častěji neţ muţi, uvádějí udrţení linie. 

Nejčastějším důvodem pro nesportování u muţů ve věkové kategorii 31 – 45 let byl 

nedostatek času, u ţen špatný zdravotní stav. Tento důvod se vyskytuje nejvíce u věkové 

kategorie 46 a více let. Respondentům ve věkové kategorii 15 – 30 let se nechce sportovat 

hlavně kvůli jiným zájmům, vysokým nákladům a moţnosti zranění.  

Více neţ polovina respondentů (51,2 %) hodnotilo pozitivně moţnosti sportovního 

vyţití, negativně hodnotilo 15,5 % respondentů. Ostatní zvolili odpověď nevím. Muţi 

hodnotili pozitivněji neţ ţeny. Relativně nejlépe hodnotili lidé ve věkové kategorii  

15 – 30 let, nejméně spokojena je skupina 46 a víceletých. V okresech Ostrava, Frýdek –

 Místek, Nový Jičín a Opava bylo zjištěno velmi pozitivní hodnocení moţnosti sportovního 

vyţití, v okrese Karviná bylo hodnocení průměrné a v okrese Bruntál negativní.  

Nejčastější poţadavky na sportovní aktivity byly cyklostezky, stavba bazénu, 

víceúčelového hřiště, in – line stezek a golfového hřiště. Kromě uvedených aktivit se objevila 

celá řada dalších poţadavků. Jsou to zejména moderní sporty jako skatepark, U - rampa, 

lezecká stěna, outdoorové centrum a prostory pro florbal, motokros, squash, tance, baseball, 

softbal, paintball, jógu apod. 

V oblasti propagace a informovanosti o sportovních aktivitách byli relativně 

nejspokojenější respondenti v Novém Jičíně, pak Karviné, Ostravě, Frýdku – Místku a Opavě, 

nejméně spokojeni byli v Bruntále. Téměř u 30 % dotazovaných převládala spokojenost 

s úrovní propagace a informování o regionálním sportu, nespokojeno bylo asi 11 % 

respondentů a necelých 20 % respondentů sport nezajímá. Ostatní neměli vyhraněný názor. 

U hodnocení muţů a ţen nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl, u věkových skupin 

s přibývajícím věkem vzrůstala spokojenost. 

Celkem 74,4 % respondentů bylo přesvědčeno, ţe kraj má ze svého rozpočtu přispívat 

na činnost sportovních klubů, opačného názoru je 8,2 % respondentů, 17,4 % respondentů tato 

problematika nezajímala. V hodnocení jednotlivých sledovaných skupin a okresů byly jen 

minimální odchylky. 

Více neţ 55 % respondentů poţaduje přednostní podporu sportu pro všechny, a to 

ve všech věkových kategoriích i okresech. Přednostní podporu vrcholového sportu poţaduje 

21,3 % a výkonnostního sportu 23,3 %. Zbývající respondenti neměli ţádný názor na danou 

problematiku. (Analýza, 2007) 
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Další dokument související se sportovním vyţitím je: „Program podpory sportu 

a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje.“ Je to dokument konkretizující cíle, 

opatření, moţnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umoţní vyšší 

vyuţití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch kraje a kvality ţivota jeho 

občanů. Vychází ze strategických programů rozvoje kraje a státní koncepce v oblasti sportu. 

Ambicí programu je stabilizovat finanční podporu a zajistit trvale udrţitelný rozvoj sportu 

ve všech jeho formách, pohybových aktivit a příleţitostí pro občany kraje. Tato podpora by se 

měla dotknout zejména obyvatel kraje, sportovních institucí a oddílů a v neposlední řadě jeho 

návštěvníků. Kraj se prioritně rozhodl podpořit zejména: 

 aktivně sportující občany Moravskoslezského kraje, především děti, mládeţ 

a handicapované sportovce v oblasti rekreačního a výkonnostního sportu, 

 přípravu a rozvoj sportovních talentů Moravskoslezského kraje,  

 významné sportovní akce v Moravskoslezském kraji regionálního, 

republikového a mezinárodního charakteru, 

 oceňování vynikajících sportovců, sportovních kolektivů a trenérů kraje, 

 výstavbu, údrţbu a provoz strategických sportovních zařízení v majetku obcí, 

měst a sportovních organizací v Moravskoslezském kraji. 

Ohledně aktivně sportujících občanů Moravskoslezského kraje je cílem vytvářet 

podmínky pro zapojení do pravidelných i příleţitostných pohybových aktivit široké vrstvy 

obyvatel, zejména dětí a mládeţe, včetně handicapovaných občanů a dosáhnout tak zvýšení 

zájmu o aktivní pohyb, sport a zdravý ţivotní styl v jejich hodnotovém ţebříčku tím, ţe bude 

finančně podpořen provoz sportovních zařízení slouţících k těmto výše uvedeným účelům.  

Na základě kvantifikace finančních prostředků je záměrem Moravskoslezského kraje 

financovat z rozpočtu kraje tři strategické oblasti podpory sportu:  

 sport v regionu – dotační programy, 

 významné sportovní akce, 

 podpora sportovních talentů.  

Na rok 2012 alokoval Moravskoslezský kraj na výše uvedené oblasti částku ve výši 

cca 28 000 000 Kč. V období do roku 2018 Moravskoslezský kraj postupně kaţdoročně 

navýší alokaci na výše uvedené oblasti podpory tak, aby v roce 2018 tvořila celková podpora 

minimálně 2,0 % příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje ze sdílených daní.  
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název oblasti výše finančních prostředků v Kč 

sport v regionu – dotační program 5 000 000  

významné sportovní akce  10 000 000  

podpora sportovních talentů  13 000 000  

Celkem 28 000 000  

Tab. 3.1.6.1 - Alokace finančních prostředků na jednotlivé oblasti podpory sportu v roce 2012 

 

název oblasti 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

sport v regionu - dotační programy 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 

významné sportovní akce 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 22 500 

podpora sportovních talentů 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 22 500 

Celkem 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 

Tab. 3.1.6.2 - Alokace finančních prostředků na jednotlivé oblasti podpory sportu v letech 

2013 aţ 2018 v tisících Kč 

 

Konkrétní výše finančních prostředků na realizaci Programu podpory sportu 

a pohybových aktivit občanů v jednotlivých letech bude zastupitelstvem kraje stanovena 

při schvalování rozpočtu kraje na daný rok. 

Prostřednictvím dotačních programů přispívá Moravskoslezský kraj na podporu 

pravidelné činnosti sportovních oddílů, podporu organizace sportovních akcí místního nebo 

regionálního charakteru, podporu činnosti handicapovaných sportovců a vzdělávání 

pracovníků a dobrovolníků v oblasti tělovýchovy a sportu. Dále tato oblast zahrnuje podporu 

vrcholového sportu a údrţbu sportovních areálů. 

Předměty a oblasti podpory dotačních programů: 

 náklady na provoz sportovních oddílů pracujících s dětmi a mládeţí, 

 sportovní akce místního nebo regionálního charakteru, 

 činnost handicapovaných sportovců,  

 vzdělávání pověřených osob v oblasti sportu,  

 podpora strategických sportovních areálů,  

 podpora vrcholového sportu.  
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S narůstajícími finančními prostředky by se mohly rozšiřovat oblasti podpory sportu. 

Konkrétní rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé oblasti podpory bude upraveno 

prováděcími předpisy. (Program, 2012) 

 

3.2  Primární výzkum 

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jestli se lidé v Moravskoslezském kraji věnují 

sportovním aktivitám. Pokud ano, jak často, jakým způsobem, který druh sportu preferují, zda 

vyuţívají sportovní zařízení, zda jsou spokojeni s nabídkou a kvalitou sluţeb a v neposlední 

řadě, kolik jsou ochotni utratit za sportovní aktivity. 

V mém výzkumu byla pouţita forma dotazníkového šetření. Dotazník měl písemnou 

a elektronickou formu. 

Výzkum probíhal v březnu a dubnu roku 2013. Dotazník obsahuje 25 otázek, z toho 

20 uzavřených, 3 otázky byly otevřené, a 2 otázky byly vytvořeny tak, ţe k stanoveným 

variantám byla ponechána moţnost doplnění vlastního názoru. 

Na dotazník odpovědělo 248 respondentů. 

 

3.2.1  Vyhodnocení výzkumu 

Otázka č. 1 – Pohlaví respondentů 

Do výzkumu se zapojilo 149 ţen a 99 muţů. Z toho nevyplývá, ţe by muţi méně 

sportovali neţ ţeny, ale ţeny se raději zapojují do dotazníkových průzkumů neţ muţi. 

 

 

Obr. 3.2.1.1 – Pohlaví respondentů (Zdroj: Vlastní výpočty) 
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Otázka č. 2 – Věk respondentů 

Základní dělení bylo do pěti skupin, kde nejmenší zastoupení má kategorie do 15 let. 

Největší zastoupení má kategorie od 16 – do 25 let, coţ je dáno tím, ţe mladí lidé byli 

ochotnější k vyplnění dotazníku. Ostatní tři věkové skupiny jsou v počtu respondentů 

podobné, z toho vyplývá, ţe se sportu nevěnují pouze mladí lidé, ale ţe středně staří a starší 

lidé si uvědomují, jak je sport důleţitý pro vylepšení jejich ţivota. 

 

Obr. 3.2.1.2 – Věk respondentů (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 3 – Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

Nejvyšší zastoupení mají lidé s vysokoškolským vzděláním, to je 105 respondentů – 

31 muţů a 74 ţen. Střední vzdělání s maturitou má 100 respondentů – 39 muţů a 61 ţen. 

Základní vzdělání má 22 respondentů – 18 muţů a 4 ţeny. Střední vzdělání bez maturity má 

12 respondentů – 9 muţů a 3 ţeny. Vyšší odborné vzdělání má 9 respondentů – 2 muţi 

a 7 ţen.  
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Obr. 3.2.1.3 – Vzdělání respondentů (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 4 – Kolik obyvatel má město / obec, ve kterém bydlíte? 

Tato otázka byla do průzkumu zařazena proto, aby mohlo být zjištěno, zda menší 

počet obyvatel v městě nebo obci můţe ovlivnit moţnosti věnování se sportu. Z šetření 

vyplynulo, ţe ti, kteří mají o sport zájem a bydlí v oblastech s menším počtem obyvatel, kde 

nejsou potřebná sportovní zařízení pro jejich vybraný sport, jsou ochotni tuto situaci vyřešit 

dojíţděním do vzdálenějších sportovišť. Samozřejmě všichni tuto moţnost nemají, a pak 

pokud chtějí sportovat, si musí vybrat z nabídky, která je v místě jejich bydliště. V dnešní 

době uţ většinou neplatí, ţe v menším městě nebo obci je méně kvalitní sportovní vyţití. 

 

Obr. 3.2.1.4 – Kolik obyvatel má město / obec, ve kterém bydlíte (Zdroj: Vlastní výpočty) 
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Otázka č. 5 – Jak se věnujete sportu? 

Respondenti vybírali ze čtyř moţných variant, kde cílem bylo zjistit, jakým způsobem 

je sport provozován, zda aktivně, pasivně, oběma způsoby nebo se nehodí ţádná z nabízených 

variant. Celkem se aktivnímu sportování věnuje 175 respondentů, coţ představuje 70 % 

Pasivnímu sportování, mezi které patří sledování sportovních událostí v televizi nebo 

na sportovištích, se věnuje 62 respondentů a jedenácti nevyhovovala ţádná z uvedených 

moţností. Respondenti, kteří se sportu věnují pouze pasivně nebo se o něj nezajímají vůbec, 

pokračovali otázkou č. 6. Ostatní respondenti pokračovali otázkou č. 7. 

 

Obr. 3.2.1.5 – Jak se věnujete sportu (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 6 – Z jakého důvodu se sportu aktivně nevěnujete? 

Na tuto povinnou otázku muselo odpovídat 73 respondentů, a ti si mohli vybrat ze čtyř 

nabízených odpovědí, kde příčinou neaktivního sportovního ţivota byly zdravotní důvody, 

nebo nezájem o sport nebo důvodem bylo chybějící sportovní zařízení v místě bydliště 

a okolí. Poslední moţností byl jiný důvod, který museli respondenti konkrétně uvést. Nejvíce 

respondentů uvedlo jiný důvod a nejčastěji se vyskytovala odpověď, jsem velmi pracovně 

vytíţen/a a tak nemám čas sportovat. Vyrovnaně dopadly odpovědi týkající se zdravotního 

stavu a nezájmu o sport. Tyto dvě odpovědi většinou uváděli respondenti ve věkové kategorii 

nad 46 let. Naopak odpověď nemám čas, pouţily osoby ve věkové kategorii 26 – 35 let. To 

můţe být způsobeno tím, ţe si v práci chtějí vylepšit svou pracovní pozici, a tím, ţe si 

zakládají rodinu, a pak se jim zmenší mnoţství volného času, který by jinak věnovali sportu. 
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Obr. 3.2.1.6 – Proč se sportu aktivně nevěnujete (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 7 – Jak často se věnujete průměrně sportovním aktivitám? 

Na výběr byly připraveny čtyři moţnosti – několikrát týdně, jedenkrát týdně, 

příleţitostně a vůbec. Pokud byla zvolena odpověď vůbec, pro respondenta dotazník skončil. 

Takto odpovědělo 12 respondentů (5 %) – z toho 2 muţi a 10 ţen, kde věková kategorie byla 

následující: první muţ spadá do věkové kategorie 36 - 45 let a má střední školu s maturitou, 

druhý muţ patří do věkové kategorie nad 46 let a má vyšší odborné vzdělání. U ţen jsou 

zastoupeny všechny věkové kategorie s výjimkou do 15 let. Ţeny ve věkové kategorii  

16 - 25 let jsou dvě a jedna má vysokoškolské a druhá středoškolské vzdělání s maturitou. 

Ve věkové kategorii 26 - 35 let je pouze jedna ţena s vysokoškolským vzděláním. Ve věkové 

kategorii 36 - 45 let je také jedna ţena s vysokoškolským vzděláním. Ţen ve věkové kategorii 

nad 46 let je šest, tři mají vysokoškolské a tři středoškolské vzdělání s maturitou.  

Ostatních 236 respondentů uvedlo, a to ve 112 případech (45 %), ţe sportují několikrát 

týdně, 76 respondentů (31 %), ţe sportuje příleţitostně a 48 respondentů (19 %) se sportu 

věnuje alespoň jednou týdně. U skupiny sportujících několikrát týdně převaţovali muţi a ţeny 

ve věkové kategorii 16 – 25 let. Z průzkumu tak vyplynulo, ţe pro většinu dotazovaných je 

sport nedílnou součástí ţivota. 
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Obr. 3.2.1.7 – Jak často se věnujete průměrně sportovním aktivitám (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 8 – Kde převážně sportujete? 

Nejvíce respondentů provozuje sport v blízkosti bydliště. Takto odpovědělo 

149 dotazovaných, to je 63 %. Z tohoto můţeme usuzovat, ţe sportovní zařízení v místě 

bydliště respondentů jsou dostatečná a respondenti jsou spokojeni jak s nabídkou, tak 

kvalitou. Druhým faktorem, který můţe ovlivnit volbu sportoviště v místě bydliště, je úspora 

času a peněz za dojíţdění. 39 respondentů (17 %) je ochotno dojíţdět za sportem v okruhu 

do 10 km, byly to převáţně ţeny všech věkových kategorií kromě pod 15 let. Dojíţdění více 

neţ 10 km od místa bydliště a sportování doma preferuje shodně 24 respondentů (10 %), 

přičemţ sportování doma dávají přednost více ţeny neţ muţi. 

 

Obr. 3.2.1.8 – Kde převáţně sportujete (Zdroj: Vlastní výpočty) 



 38 

Otázka č. 9 – Jaký druh dopravy používáte? 

Na tuto otázku odpovídalo 63 respondentů a byli to ti, kteří v předcházející otázce 

zvolili dojíţdění do sportovního zařízení. Na výběr byly tyto odpovědi – vlastní doprava, 

veřejná doprava (MHD, autobusové nebo vlakové spojení) nebo kombinace obou druhů 

dopravy. Většina z oslovených, to je 34 respondentů (54 %) preferuje vlastní dopravu, tím 

si zajistí rychlejší přesun z domova nebo z práce do sportovního zařízení, a tak nejsou vázáni 

na časové spoje veřejné dopravy, které jsou v určitých úsecích omezené. 21 osob 

upřednostňuje veřejnou dopravu, to je 33 % a převáţně jde o věkovou kategorii 16 - 25 let. 

Třináct procent oslovených kombinuje oba druhy dopravy, a to v závislosti na počasí, podle 

časové situace nebo nálady. 

 

 

Obr. 3.2.1.9 – Jaký druh dopravy pouţíváte (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 10 – Preferujete zimní nebo letní sporty? 

Většina respondentů (58%) ráda sportuje v letním i zimním období, 40% dává 

přednost letním sportovním aktivitám a to hlavně ţeny, které pravděpodobně nerady sportují 

v chladném počasí. Zimní sporty preferuje pouze 5 respondentů (2%).  
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Obr. 3.2.1.10 – Preferujete zimní nebo letní sporty (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 11 – Preferujete indoorové nebo outdoorové sporty? 

Z následujícího grafu je patrné, ţe dotazováni sportovci preferují aktivity indoorové 

i outdooové, takţe nezáleţí, v kterém prostředí (venkovním nebo vnitřním) sport provozují. 

Z těchto 136 oslovených (58 %) je 55 muţů a 81 ţen. Pouze outdoorové sporty preferuje 

63 oslovených – 27 % (29 muţů a 34 ţen) a pouze pro indoorové sporty hlasovalo 37 osob 

(13 muţů a 24 ţen), coţ je 15 %. 

 

 

Obr. 3.2.1.11 – Preferujete indoorové nebo outdoorové sporty (Zdroj: Vlastní výpočty) 
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Otázka č. 12 – Jakým sportům se věnujete nejčastěji? 

U této otázky si mohl respondent vybrat z 16 nabízených variant sportovních odvětví 

(fotbal, běh a jogging, cyklistika, lyţování a snowboarding, tenis, kondiční posilování, 

volejbal, florbal, in – line bruslení, pěší turistika, plavání, basketbal, badminton, bojové 

sporty, squash, golf), ale pokud se v nabídce neobjevil jeho/její provozovaný sport, bylo nutné 

napsat druh preferovaného sportu. Respondenti si mohli zvolit maximálně čtyři sporty. 

Nejvyhledávanějším sportem je cyklistika s počtem 123 hlasů. Tento sport je oblíben ve všech 

věkových kategoriích jak u muţů, tak u ţen. Druhým nejvíce provozovaným sportem je 

lyţování a snowboarding, který zaostává pouze o 17 hlasů. Třetí místo v oblíbenosti zaujala 

pěší turistika, kterou preferovali převáţně lidé ve věkové kategorii nad 46 let. Další pořadí je 

patrné z grafu.  

V dotazníku se objevily ještě další druhy sportů: bojové sporty, cvičení (8 hlasů), 

ping – pong (5 hlasů), jezdectví, tanec, zumba (4 hlasy), horolezectví, bowling, basketbal, 

golf (3 hlasy), jumping, běţky (2 hlasy), sport s elektronickým průvodcem, házená, atletika, 

lezení, ultimate frisbee, rehabilitační cvičení, futsal, ragby, nohejbal, vodní turistika (1 hlas). 

 

 

Obr. 3.2.1.12 – Jakým sportům se věnujete nejčastěji (Zdroj: Vlastní výpočty) 
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Otázka č. 13 – Jaké sportovní aktivity vám v Moravskoslezském kraji chybí? 

Tato otázka byla otevřená a kaţdý respondent mohl vyjádřit svůj názor, co v kraji 

chybí. Nejvíce respondentů, 131 otázku nezodpovědělo, 50 osob (21 %) uvedlo, ţe je 

s mnoţstvím sportovních aktivit a sportovních zařízení spokojeno a nechybí jim ţádné. 

Chybějícím prvkem v Moravskoslezském kraji jsou podle respondentů cyklotrasy a trasy 

pro in – line brusle, coţ uvedlo 21 respondentů (9 %). Malá skupinka oslovených neví, co 

v kraji chybí - 6 osob a 4 osobám chybí moţnost provozování adrenalinových sportů. V grafu 

jsou do skupiny ostatní (24 osob) zařazeny další názory na doplnění sportovních aktivit 

a zařízení. Byly uvedeny tyto: curling, stolní tenis, crossfit, prostory pro indoorové sporty, 

více ploch pro sportovní vyţití, prostory pro skate, windsurfing, paintball (2 osoby), lezecké 

stěny, aquapark, veřejně přístupná hřiště, vybavenější lyţařské areály, více boulderingových 

stěn, tenis, tanec, hokej, rychlobruslení, další druhy jógy, bowling, běţecké stopy, aguabely, 

skoky na lyţích, rafting, házená, hala pro BMX (1 osoba). 

U této otázky je těţké udělat objektivní závěr, neboť chybějící druhy sportovní aktivity 

a chybějící sportovní zařízení jsou ovlivněny tím, kde daný respondent ţije a jaký druh sportu 

upřednostňuje. 

 

Obr. 3.2.1.13 – Jaké sportovní aktivity vám v Moravskoslezském kraji chybí (Zdroj: Vlastní 

výpočty) 
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Otázka č. 14 – Jak hodnotíte pestrost nabídky sportovního vyžití v místě vašeho 

bydliště? 

Z této otázky vyplynulo, ţe převáţná část respondentů je s nabídkou spokojená. To je 

88 % ze všech oslovených osob. 114 respondentů nabídku hodnotí jako dostačující, 

74 respondentů jako pestrou a 19 respondentů dokonce jako velmi pestrou. Pouze 

29 respondentů - (12 %) uvedlo, ţe nabídka v jejich městě nebo obci je nedostatečná. Byli to 

převáţně respondenti menších měst a obcí (do 50 000 obyvatel) a mladí lidé ve věkové 

kategorii 16 – 25 let, kteří mají tendenci zkoušet nové druhy sportu. 

 

Obr. 3.2.1.14 – Jak hodnotíte pestrost nabídky sportovního vyţití v místě vašeho bydliště 

(Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 15 – Jak hodnotíte pestrost nabídky sportovního vyžití 

v Moravskoslezském kraji? 

Většina respondentů (98 %) hodnotí nabídku kladně - 104 respondentů ji hodnotí jako 

pestrou, 90 respondentů jako dostačující a 37 respondentů jako velmi pestrou. Pouze 

5 respondentů (2 %) uvedlo, ţe nabídka v Moravskoslezském kraji je nedostatečná. Jednalo se 

o dvě ţeny a tři muţe. První ţena je ve věkové kategorii 16 – 25 let a je z obce 

do 10 000 obyvatel, druhá ţena je ve věkové kategorii nad 46 let a je z města 

nad 100 000 obyvatel. Dva nespokojení muţi jsou z obce města od 10 001 do 50 000 obyvatel 

a věkové kategorie je 16 – 25 let a 36 – 45 let. Třetí muţ je ve věkové kategorii nad 46 let a je 

z města nad 100 000 obyvatel. 
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Obr. 3.2.1.15 – Jak hodnotíte pestrost nabídky sportovního vyţití v Moravskoslezském kraji 

(Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 16 – Jste spokojen (a) s personálem ve sportovních zařízeních, které 

jste navštívili během posledních dvou let? 

Personál ve sportovních zařízeních byl hodnocen kladně. 196 respondentů je 

s personálem spíše spokojeno a 28 respondentů je velmi spokojeno. To představuje 95 % 

spokojených návštěvníků sportovních zařízení. Pouhých 5 % je nespokojeno – a to takto: 

9 respondentů je spíše nespokojeno a 3 respondenti jsou s personálem velmi nespokojeni. 

Při porovnání nespokojenosti ţen a muţů je vzácná shoda, z kaţdého pohlaví jich je šest, kteří 

jsou s něčím u personálu nespokojeni. U muţů bylo nespokojeno 5 osob ve věkové kategorii 

16 – 25 let – dva se základním vzděláním a tři se střední školou s maturitou, poslední 

nespokojený muţ je ve věkové kategorii 26 – 35 a má střední školu bez maturity. U ţen byly 

nespokojeny 3 osoby ve věkové kategorii 16 – 25 let se střední školou s maturitou, jedna 

vysokoškolačka ve věkové kategorii 36 – 45 let a poslední dvě ţeny jsou ve věkové kategorii 

nad 46 let, jedna má vyšší odborné vzdělání a druhá vysokoškolské. 



 44 

 

Obr. 3.2.1.16 – Jste spokojen (a) s personálem ve sportovních zařízeních, které jste navštívili 

během posledních dvou let (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 17 – Uveďte důvody své nespokojenosti. 

Tato otázka byla pro respondenty otevřená a měla pomoci odhalit druh nespokojenosti 

s personálem ve sportovních zařízeních. Odpovídali na ni ti respondenti, kteří v předešlé 

otázce vyslovili odpověď - spíše nespokojen/a nebo velmi nespokojen/a. Celkem jich bylo 

dvanáct. Nejvíce stíţností bylo na aroganci personálu a to v 50 % a stěţovaly si jen ţeny. 

Druhým důvodem nespokojenosti byla obsluha sportovního zařízení, která nemá dostatečné 

odborné proškolení. Následovala nespokojenost s hlasitou hudbou nebo křikem cvičitelky 

během sportovní aktivity. U některých sportovních center došlo ke zrušení studentských slev, 

coţ některým dotazovaným vadí, ale to nemůţe být kladeno za vinu zaměstnanému personálu. 
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Obr. 3.2.1.17 – Důvody nespokojenosti respondentů (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 18 – Jak hodnotíte vybavení sportovních středisek a sportovišť, které 

jste navštívili během posledních dvou let? 

Vybavenost sportovních zařízení se zdá být na vysoké úrovni, neboť 186 respondentů 

je spíše spokojeno a 28 respondentů je velmi spokojeno se současnou nabídkou. Spíše 

spokojeno je 74 muţů a 112 ţen, velmi spokojeno je 13 muţů a 15 ţen. Nespokojenost uvedlo 

menší mnoţství respondentů – spíše nespokojeno jich bylo 20, z toho 9 muţů a 11 ţen. Velmi 

nespokojeni byli pouze dva a to muţ i ţena/. Nespokojenost projevovali hlavně mladí lidé 

ve věkové kategorii 16 – 25 let. 

 

Obr. 3.2.1.18 – Jak hodnotíte vybavení sportovních středisek (Zdroj: Vlastní výpočty) 
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Otázka č. 19 – Uveďte důvody své nespokojenosti. 

Na tuto otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří v minulé otázce byli spíše 

nespokojeni nebo velmi nespokojeni s vybavením sportovních středisek a sportovišť. Bylo 

jich celkem 22, deset muţů a dvanáct ţen. Polovina, to je 11 respondentů, uvádí jako hlavní 

nedostatek zastaralé nebo rozbité sportovní náčiní. 5 respondentů, všechny jsou ţeny, by 

uvítalo čistější prostředí a zbývajícím respondentům vadí malé prostory ke cvičení, drahý 

nájem sportovních prostorů a špatné větrání v místech, kde se sportuje. 

 

Obr. 3.2.1.19 – Důvody nespokojenosti (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 20 – Jak hodnotíte informovanost o možnostech sportovních aktivit 

v Moravskoslezském kraji? 

Podle průzkumu je 141 respondentů spíše spokojeno a 22 respondentů velmi 

spokojeno s informovaností o sportovních aktivitách v Moravskoslezském kraji. Jde o 69 % 

ze všech dotazovaných osob, coţ představuje 68 muţů a 95 ţen. Nejvíce byli spokojeni muţi 

ve věkové kategorii 16 – 25 let a ţeny nad 46 let. Spíše nespokojeno bylo 69 respondentů 

a velmi nespokojeni byli 4 respondenti, coţ představuje 31 %, z toho je 29 muţů a 44 ţen. 

U obou pohlaví byla nejvyšší nespokojenost ve věkové kategorii 16 – 25let. 
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Obr. 3.2.1.20 – Jak hodnotíte informovanost o moţnostech sportovních aktivit 

v Moravskoslezském kraji (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 21 – Z jakých zdrojů hlavně získáváte informace o možnostech 

sportovních aktivit v Moravskoslezském kraji? 

Dotazovaní nejvíce čerpají informace o provozování a konání sportovních akcí 

z internetu. To představuje 53 %, coţ je 124 osob – 54 muţů a 70 ţen. Ti zde mohou získat 

ucelený přehled o cenách, otevírací době, dalších doprovodných sluţbách a v neposlední řadě 

si mohou přečíst recenze dalších osob, kteří dané sportovní zařízení nebo sportovní akci jiţ 

dříve navštívili. Na radu známých dá 85 respondentů (36 %) – 33 muţů a 52 ţen. Tito lidé 

mají větší jistotu, ţe dané sportovní zařízení vyhovuje jejich představám. Nejvíce jsou radou 

známých ovlivněny ţeny ve věkové kategorii nad  46 let. Propagační materiály a reklama byly 

inspirací pro 10 % respondentů, které tvořilo 8 muţů a 17 ţen, u obou pohlaví převáţně 

ve věkové kategorii nad 46 let. Informační centrum za tímto účelem navštívili pouze dva 

respondenti – muţi, jeden ve věkové kategorii do 15 let a druhý ve věku 26 – 35 let. 
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Obr. 3.2.1.21 – Z jakých zdrojů hlavně získáváte informace o moţnostech sportovních aktivit 

v Moravskoslezském kraji (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 22 – Kolik průměrně měsíčně utrácíte za vaše sportovní aktivity? 

Částku do 500 Kč za své sportovní aktivity je ochotno utratit 122 respondentů, to je 

43 muţů a 79 ţen. Z těchto 60 % dotazovaných nejvíce utrácí věková kategorie 16 - 25 let. To 

se dá vysvětlit tím, ţe spousta mladých lidí ještě studuje a musí o svých výdajích více 

přemýšlet. Částku do 1 000 Kč vydává 77 respondentů  - 33 muţů hlavně opět ve věkové 

kategorii 16 - 25 let a 44 ţen ve věkové kategorii nad 46 let, celkově to je 36 % osob. To 

můţe být způsobeno tím, ţe muţi ještě nemají zaloţenou rodinu a vydělané peníze mohou 

utratit ve prospěch své sportovní aktivity. Naopak ţeny nad 46 let více o sebe dbají a chtějí 

být v dobré kondici a tak jsou ochotny zaplatit více za kvalitní a četnější sportovní činnosti. 

Částku od 1 001 do 1 500 Kč je ochotno vynaloţit pouze 24 respondentů, 14 muţů a 10 ţen, 

a to ve všech věkových kategoriích, kromě kategorie do 15 let. Nejvyšší peněţní částku, 

nad 1 501 Kč vynaloţí 13 respondentů – 7 muţů a 6 ţen, věková kategorie se pohybuje 

u muţů mezi 16 aţ 25 lety a u ţen mezi 36 aţ 45 lety. 

Podle dosaţeného vzdělání nejméně investují do sportovních aktivit muţi se 

základním vzděláním a u ţen je to vzdělání základní nebo střední bez maturity. Je to zřejmě 

dáno niţším příjmem a nemoţností častějších sportovních aktivit. Naopak nejvyšší částku 

za sportovní aktivity vynakládají muţi se střední školou s maturitou a ţeny s vyšší odbornou 

školou a vysokou školou. 
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Obr. 3.2.1.22 – Kolik průměrně měsíčně utrácíte za vaše sportovní aktivity (Zdroj: Vlastní 

výpočty) 

 

Otázka č. 23 – Jste spokojen (a) s poměrem ceny a kvality ve vámi 

navštěvovaných sportovních zařízeních? 

Většina dotazovaných hodnotí poměr ceny a kvality pozitivně. 139 osob je spíše 

spokojeno (58 muţů a 81 ţen), 48 osob je spokojeno (21 muţů a 27 ţen). Pouze 43 osob je 

spíše nespokojeno (14 muţů a 29 ţen) a jen 6 osob je nespokojeno (4 muţi a 2 ţeny). 

Procentuální porovnání spokojenosti muţů a ţen je přibliţně stejná, kladnou odpověď má 

81 % muţů a 77 % ţen. Negativní odpověď je tedy jen u 19 % muţů a 23 % ţen. Nejvíce jsou 

spokojeni muţi od 26 – 35 let a ţeny od 36 – 45 let. Naopak nejmenší spokojenost je u muţů 

od 16 – 25 let a ţen nad 46 let. 
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Obr. 3.2.1.23 – Jste spokojen (a) s poměrem ceny a kvality ve vámi navštěvovaných 

sportovních zařízeních (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 24 – Využíváte u provozovatelů sportovních center, sportovišť atd. 

slevové, doprovodné akce apod.? 

Doprovodné akce nebo moţnosti slev u provozovatelů raději vyuţívají ţeny neţ muţi. 

61 % oslovených je vyhledává, naopak 39 % se o ně nezajímá. Kladně se vyjádřilo 143 osob – 

47 muţů a 96 ţen. Negativní postoj má 93 oslovených – 50 muţů a 43 ţen. Největší zájem 

o tyto akce mají u obou pohlaví lidé ve věku od 16 aţ 25 let a nejmenší zájem je ve věkové 

kategorii 36 – 45 let. Lze předpokládat, ţe je to tím, ţe mladší lidé si chtějí na jednom místě 

uţít více zábavy, která můţe mít i odlišný charakter a také to je pro ně lepší i z finančního 

hlediska. Střední generace jde však většinou za konkrétním sportovním cílem a nepotřebuje 

k tomu doprovodnou akci. 
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Obr. 3.2.1.24 – Vyuţíváte u provozovatelů sportovních center, sportovišť atd. slevové, 

doprovodné akce apod. (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Otázka č. 25 – Měl (a) byste zájem o více doprovodných akcí, slev apod.? 

Přibliţně 83 % dotazovaných se doprovodným a slevovým akcím nebrání a chtěli by 

takových akcí více. Ţeny jsou zde zastoupeny v počtu 118, muţi v počtu 77. O tyto akce 

nestojí 20 muţů a 21 ţen. 

 

Obr. 3.2.1.25 – Měl (a) byste zájem o více doprovodných akcí, slev apod. (Zdroj: Vlastní 

výpočty) 
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4 Shrnutí výsledku šetření a doporučení 

SWOT analýza podmínek pro realizaci sportovních aktivit v Moravskoslezském kraji, 

byla zhotovena na základě primárního a sekundárního výzkumu. 

 

Silné stránky (S): 

 převáţně kladné hodnocenísportovních zařízení, 

 velký počet pravidelně sportujících občanů, 

 kladné hodnocení pestrosti sportovní nabídky obyvateli moravskoslezského kraje,  

 převáţně kladné hodnocení s úrovní personálu sportovních zařízení, 

 koncepční, koordinační, ekonomický, kontrolní význam a úloha kraje,  

 zájem obyvatel o sportovní a volnočasové aktivity, 

 občané přisuzují tělesné výchově, sportu a volnočasovým aktivitám velký význam 

z hlediska zdravého ţivotního stylu, 

 aktivity v dané oblasti jsou chápány jako prevence sociálně patologických jevů,  

 většina škol souhlasí s otevřením svých hřišť široké veřejnosti, 

 dostatečný počet a relativně dobrá struktura sportovišť (regionální rozdílnost), 

 výrazně vhodné podmínky pro realizaci pohybově - rekreačních aktivit z hlediska 

geografie kraje, 

 snaha vedení kraje k získání vyšší finanční podpory z rozpočtu státu a EU. 

 

Slabé stránky (W): 

 nezájem široké veřejnosti o politiku kraje v oblasti sportu a rekreace obyvatel, 

 nepruţnost vedení některých občanských sdruţení, 

 převládá zájem kraje a obcí o aktivity pro organizovanou část občanů neţ pro výrazně 

převaţující část populace neorganizované, 

 nedostatečná úroveň koncepce a systému vzdělávání trenérů a cvičitelů, 

 obce prosazují přednostně rozvoj vlastních sportovních zařízení před rozvojem 

sportovních a tělovýchovných organizací. 



 53 

Příleţitosti (O): 

 vyuţití programů EU pro zlepšování podmínek pro volný čas a sport, 

 růst poptávky po sportovních víceúčelových centrech, 

 snaha zúčastněných a zainteresovaných subjektů o dohodu a kooperaci, 

 podporou volnočasových aktivit dětí a mládeţe poloţit základ pozitivního vztahu 

k pohybu,  

 vyuţití nestátních neziskových organizací tělovýchovy a sportu ke zvýšení zájmu 

obyvatel pro pohybové aktivity a sport. 

 

Hrozby (T): 

 chápaní a preferování sportu pouze jako výkonové záleţitosti, 

 odklon zájmu dětí a mládeţe od sportovních a volnočasových aktivit k aktivitám 

negativního charakteru (kriminality, pasivita, drogy), 

 zvyšování individuálních finančních nákladů na realizaci sportovních a volnočasových 

aktivit zejména dětí, mládeţe, mladých rodin a seniorů, 

 nedostatečná příprava občanských sdruţení na čerpání zdrojů z fondů a programů. 

 

Na vlastní dotazníkové šetření odpovědělo 248 respondentů. Respondenti byli 

rozděleni podle pohlaví, věku, dosaţeného vzdělání a podle velikosti města nebo obce, kde 

bydlí. Bylo zjištěno, ţe 70 % dotazovaných se sportu věnuje aktivně. V porovnání s předchozí 

analýzou z roku 2007, se zvýšil počet sportujících přibliţně o 10 %. U respondentů, kteří se 

sportu aktivně nevěnují, byl jako nejčastější důvod uveden nedostatek času (31,5%), nezájem 

o sport a zdravotní důvody, coţ je totoţné s předešlou analýzou.  

U těch, kteří aktivně sportují, bylo zjišťováno, jak často sport provozují. 47 % z nich 

sportuje několikrát týdně, 32 % jednou týdně. Většina (63 %) sportuje v blízkosti svého 

bydliště. Ti, kteří za sportem dojíţdějí, nejčastěji vyuţívají vlastní dopravu (54 %). Aktivně 

sportující občany neovlivňuje roční období ani to, zda sportují venku nebo ve sportovních 

zařízeních. 

Nejvíce respondentů se věnuje cyklistice, a to 52 %, následují zimní sporty (45 %) 

a turistika (39 %). Většina respondentů hodnotila pestrost sportovní nabídky kladně. Počet 

nespokojených respondentů, v porovnání s minulým průzkumem, se sníţil o 3 %. Přesto 

občané poţadují více cyklostezek, protoţe ty současné často vedou po veřejných 
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komunikacích, které mohou být pro cyklisty nebezpečné. Podobná situace platí, rovněţ 

pro in line trasy, coţ jiţ bylo zjištěno v minulé analýze. 

Převáţná většina oslovených je spokojena jak s personálem, tak s vybavením 

sportovních zařízení. Nespokojení respondenti by uvítali hlavně modernější vybavení a větší 

vstřícnost personálu. Tento nedostatek by se dal zmírnit jeho proškolením. 
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5 Závěr 

V této bakalářské práci, která se zabývá analýzou spokojenosti obyvatelstva se 

sportovním vyţitím v Moravskoslezském kraji, bylo nutné nejprve vyhledat základní 

informace týkající se geografie, obyvatelstva a sportovních příleţitostí v kraji. Ty byly 

získány z údajů statistického úřadu a z odborné literatury.  

Dále bylo nutné zjistit, zda jiţ nebyl proveden podobný průzkum. Na krajském úřadu 

Moravskoslezského kraje na oddělení mládeţe a sportu byly získány od Mgr. Davida Pavlisky 

podklady z průzkumu, který byl na podobné téma proveden krajem v roce 2007. Další 

dokument, který byl získán, se zabýval programem na podporu sportu a pohybových aktivit 

občanů kraje.  

Na základě zjištěných skutečností byl sestaven vlastní dotazník, který se skládal 

z 25 otázek, na které odpovídali obyvatelé Moravskoslezského kraje, kteří měli zhodnotit 

svou spokojenost s počtem, rozmanitostí, kvalitou a vybaveností sportovních zařízení. 

Po sběru dat byla provedena důkladná analýza odpovědí na jednotlivé otázky. Výsledky byly 

doplněny slovním komentářem a byly sestrojeny grafy, které slouţí k přehlednějšímu 

zobrazení dané skutečnosti.  

Následně byla sestavena SWOT analýza, která byla provedena ze získaných dat. 

Posléze byly vzájemně porovnány oba podobné průzkumy, ze kterých vyplynulo, ţe občané 

Moravskoslezského kraje se věnují sportovním aktivitám mnohem více neţ před pěti lety. 

Zůstává také spokojenost s pestrostí nabídky sportovních aktivit, kterých je dostatek, 

i v menších městech a obcích. Většina oslovených v obou průzkumech se věnuje nejčastěji 

cyklistice. S tím souvisí i poţadavky občanů na výstavbu dalších nových cyklostezek mimo 

veřejné komunikace. Mladší a střední generace kritizuje pomalou výstavbu nových in – line 

tras. Celkově jsou občané s vybavením sportovišť spokojeni, pouze v některých je zařízení 

zastaralé. Rovněţ převládá spokojenost s personálem ve sportovních centrech, který je 

ve většině případů vstřícný a má příslušnou odbornou kvalifikaci, takţe dokáţe poradit nejen 

začátečníkům, ale také pravidelným návštěvníkům. 

Bylo by dobré, aby si kraj udrţel vysoké procento aktivních sportovců, proto by měla 

být zvýšená pozornost na mladou generaci, které by mělo být umoţněno sportovat 

v organizovaných oddílech nebo individuálně na veřejně přístupných sportovištích. Proto by 

bylo vhodné finančně podporovat tyto oblasti a zajistit odborné proškolení dobrovolníků, kteří 

se chtějí mládeţi věnovat ve svém volném čase. 
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Obr. 3.2.1.23 – Jste spokojen (a) s poměrem ceny a kvality ve vámi navštěvovaných 

sportovních zařízeních (Zdroj: Vlastní výpočty) 
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Seznam zkratek 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

a.s.  akciová společnost 

BMX  bicycle motorcross 

cm  centimetr 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

g  gram 

Kč  Koruna česká 

KČT  Klub českých turistů 

kg  kilogram 

km  kilometr 

km
2  

kilometr čtvereční 

km/h  kilometr za hodinu 

m  metr 

MHD  městská hromadná doprava 

mm  milimetr 

m n. m. metr nad mořem 

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

obr.  obrázek 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

sb.  sbírka 

tab.  tabulka 

tzv.  takzvaný 

VŠE  Vysoká škola ekonomická 

USA  United States of America 
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Seznam příloh 

Příloha - vlastní dotazník ……………………………………………………………………. 2 
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Příloha – vlastní dotazník 

Dobrý den, dovolte mi, abych se představil, jmenuji se Tomáš Kempa a jsem 

studentem třetího ročníku bakalářského studia na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské. 

Prostřednictvím tohoto dotazníku si Vás dovoluji poţádat o 10 minut Vašeho času. Dotazník 

se zabývá sportovním vyţitím v Moravskoslezském kraji. Dotazník je samozřejmě anonymní. 

Děkuji za ochotu. 

 

Otázka č. 1: Pohlaví  

a) muţ  b) ţena 

 

Otázka č. 2: Věk  

a) do 15let  b) 16 - 25 let     c) 26 - 35 let   d) 36 - 45let     e) 46 a více let  

 

Otázka č. 3: Nejvyšší dosažené vzdělání  

a) základní  b) střední bez maturity    c) střední s maturitou     d) vyšší odborné 

e)vysokoškolské 

 

Otázka č. 4: Kolik obyvatel má město/obec, ve kterém bydlíte? 

a) 0 - 10000  b) 10001 - 50000  c) 50001 - 100000  d) více neţ 100001 

 

Otázka č. 5: Jak se věnujete sportu? 

a) aktivně  b) pasivně  c) aktivně i pasivně  d) ani jedna z moţností 

pokud jste na tuto otázku odpověděl/a možnost za a) nebo c) pokračujte otázkou č. 7 

 

Otázka č. 6: Z jakého důvodu se sportu aktivně nevěnujete? 

a) zdravotní důvody   b) nebaví mě to  c) nemám kde sportovat   

d) jiné důvody:................................. 

 

 



 3 

Otázka č. 7: Jak často se věnujete průměrně sportovním aktivitám?  

a) několikrát týdně  b) 1 týdně  c) příleţitostně    d) vůbec 

pokud jste na tuto otázku odpověděl/a možnost za d) dotazník pro vás končí a tímto Vám velmi 

děkuji 

 

Otázka č. 8: Kde převážně sportujete? 

a) doma  b) v blízkosti bydliště     c) dojíţdím do 10 km   d) dojíţdím 

víc neţ 10 km 

pokud jste na tuto otázku odpověděl/a možnost za a) nebo b) pokračujte otázkou č. 10 

 

Otázka č. 9: Jaký druh dopravy používáte? 

a) vlastní doprava  b) veřejná doprava  c) oba druhy 

 

Otázka č. 10: Preferujete zimní nebo letní sporty 

a) zimní  b) letní    c) zimní i letní  

 

Otázka č. 11: Preferujete indoorové nebo outdoorové sporty? 

a) indoorové   b) outdoorové  c) indoorové i outdoorové 

 

Otázka č. 12: Jakým sportům se věnujete nejčastěji? (maximálně 4 odpovědi) 

a) fotbal  b) běh/jogging  c) cyklistika  d) lyţování/snowboarding  e) tenis  

f) kondiční posilování  f) volejbal  g) florbal  h) in-line bruslení   

i) pěší turistika   j) plavání  k) basketbal  l) badminton  m) bojové sporty  n) squash  

o) golf  p) jiné: ............................................................................................... 

 

Otázka č. 13: Jaké sportovní aktivity Vám v Moravskoslezském kraji chybí? (nepovinná 

otázka) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Otázka č. 14: Jak hodnotíte pestrost nabídky sportovního vyžití v místě Vašeho 

bydliště? 

a) velmi pestrá     b) pestrá  c) dostačující   d) nedostačující 

 

Otázka č. 15: Jak hodnotíte pestrost nabídky sportovního vyžití v Moravskoslezském 

kraji? 

a) velmi pestrá     b) pestrá  c) dostačující   d) nedostačující 

 

Otázka č. 16: Jste spokojen/a s personálem ve sportovních zářízeních, které jste 

navštívili během posledních dvou let? 

a) velmi spokojen/a  b) spíše spokojen/a  c) spíše nespokojen/a     d) velmi nespokojen/a 

pokud jste na tuto otázku odpověděl/a možnost za a) nebo b) pokračujte otázkou č. 18 

 

Otázka č. 17: Uveďte důvody své nespokojenosti: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Otázka č. 18: Jak hodnotíte vybavení sportovních středisek a sportovišť, které jste 

navštívili během posledních dvou let? 

a) velmi spokojen/a  b) spíše spokojen/a  c) spíše nespokojen/a     d) velmi nespokojen/a 

pokud jste na tuto otázku odpověděl/a možnost za a) nebo b) pokračujte otázkou č. 20 

 

Otázka č. 19: Uveďte důvody své nespokojenosti: 

…………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………… 

 

Otázka č. 20: Jak hodnotíte informovanost o možnostech sportovních aktivit v 

Moravskoslezském kraji? 

a) velmi spokojen/a  b) spíše spokojen/a  c) spíše nespokojen/a     d) velmi nespokojen/a 
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Otázka č. 21: Z jakých zdrojů hlavně získáváte informace?  

a) internet  b) doporučení známých  c) propagační materiály a reklama       

d) informační centrum  

 

Otázka č. 22: Kolik průměrně za měsíc utrácíte za Vaše sportovní aktivity?  

a) 0 - 500kč  b) 501 – 1000        c) 1001 – 1500   d) více neţ 1500 

 

Otázka č. 23: Jste spokojen/a s poměrem ceny a kvality ve Vámi navštěvovaných 

sportovních zařízeních? 

a) ano    b) spíše ano     c) spíše ne    d) ne 

 

Otázka č. 24: Využíváte u provozovatelů sportovních center, sportovišť atd. slevové, 

doprovodné akce apod.?  

a) ano     b) ne 

 

Otázka č. 25: Měl/a byste zájem o více doprovodných akcí, slev apod.?  

a) ano      b) ne 

 


